
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 19 april 2022
week: 1ó

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
M.E. Huizing, wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z / 22 / 1539 64 / M eerja re nprogra m ma G rondexploitaties (MPG) 2022
Besluit:
1. Op grond van artikel 25, tweede lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder b

van de Wob geheimhouding op te leggen aan bijlage 2 "Geheime bíjlagen b'rj het
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2022" in verband met de financiële belangen
van de gemeente;

De raad voor te stellen:
2. Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2O22vastte stellen, waarin de

voortgang van de projecten is verwerkt, inhoudende:
a. de herzieningen van de volgende grondexploitaties op eindwaarde

Project einddatum project eindwaarde

:Oegstgeest aan de Rijn (grondpositie),

lNirauw-Rlrijngegstlgslggbi-ed$ :

t31-12-298:

3l:|2-ryx'
€ :15,9q0j

:ê: ,q2+.iaial

Totaai prolecten € 439.000

b. Een bedrag van € 2.350.000 te onttrekken aan de Risicoreserve G rondexploitaties
Project einddatum project eindwaarde

Oegstgeest aan de Rijn (grondpositie)

Nieuw RhÍjngeest restgebieden

31-12-2023

31-12-2023

€

e

15.000

424.OOO

Totaal projecten positief € 439_000

c. Een werkkrediet van € 2.849.OOO voor 2022 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest restgebieden

3. Het beschikbaar gestelde krediet 2022, alsmede de meerjarige wijzigingen in de
vastgestelde grondexploitaties in de begroting te verwerken

4. De door het college aan bijlage 2 "Geheime bijlagen b'rj het Meerjarenprogramma
G rondexploitaties 2022' opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende
raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo.
artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob in verband met de financiële belangen van
de gemeente;

5. De opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment van afsluiting van alle
grondexploitaties in bedoelde b'rjlage;

Onderwerp:
Z/27/750560 / Vaststellen Concept jaarstukken 2027 t.b.v. accountantscontrole
Besluit:
1. De concept jaarstukken 2027 vast te stellen t.b.v. de accountantscontrole.
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Onderwerp:
Z/27/747437 / Aanwiizing Zendingshuis als gemeentel'rjk monument

Besluit:

1. De procedure tot aanwijzing van het Zendingshuis (Hendrik Kraemerpark 1-48;

OGT.C.77O2) als gemeentel'rjk monument te vervolgen en daarmee deze aan te wijzen

als gemeentelijk monument.

Onderwerp:
Z / 2I / t46O79 / Verordeni n g nadeelcom pensatie Om gevi ngswet Oegstgee st 2O22

Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet Oegstgeest2022 vast te stellen met

als datum van inwerkingtreding dezelfde datum als de inwerkingtreding van de

Omgevingswet;
2. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Gemeente

Oegstgeest in te trekken nadat het laatste planschadeverzoek onder de Wabo is
afgehandeld

Onderwerp : 7/22/754410 / Raadsinformatiebrief d.d.19 april2022 - week 1ó

32. Sluiting brandweerkazerne
33. Stand van zaken bestuursopdracht regionale woonagenda en

huisvestingsverordening Holland Rijnland

34. Zendingshuis als monument
35. Plan van aanpak motie : Oppervlaktes woningen Nieuw Rhijngeest Zuid

Besluit : Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 72 april2022

Besluit: Versl ag en besl uiten l'rjst vaststel len

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 april2022,
burgemeester en wethou
de secreta s
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J. Versluis
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