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Besluitenlijst  
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 30 augustus 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

D. de Groot, wethouder 
E. Bus, wethouder 
T. van Tongeren, wethouder 
J. Versluis, secretaris 

week: 36  
   
   
   

 
 

Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 313348 Onderwerp: 
  Z/22/160411 / Stand van zaken jeugdhulpplus 
  Besluit: 

  
De raad met de bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de bovenregionale 
ontwikkelingen met betrekking tot jeugdhulpplus aanbod. 

   
3A 312938 Onderwerp: 
  Z/22/160074 / Huisvesting Oekraïense ontheemden Kasteellaan 5-7 
  Besluit: 

  

1. Ten behoeve van de huisvesting van Oekraïense ontheemden in het Dienstencentrum 
aan de kasteellaan 5-7 bijgevoegde bruikleenovereenkomst met Park Endegeest 
Ontwikkeling BV aan te gaan; 

2.  Daartoe een overeenkomst met TOA aan te gaan ten behoeve van de verbouwing, de 
inrichting en het beheer van de Kasteellaan 5-7 ten behoeve van de huisvesting; 

3.  De raad met bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren. 
   
4 309907 Onderwerp: 

  
Z/22/158542 / Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Oegstgeest 
2023 

  Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
1.  De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Oegstgeest 2023 vast te 

stellen met de volgende uitgangspunten, dat: 
-  de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving in stand wordt 

gehouden; 
-  de gemeenteraad toeziet op de hoofdlijnen van het door burgemeester en 

wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van 
de Omgevingswet en de Wet Milieubeheer; 

-  de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten wordt 
beoordeeld in het licht van de (jaarlijks) door het college van burgemeester en 
wethouders gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie; 

-  de doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie in ieder geval betrekking 
hebben op: 
o  de dienstverlening; 
o  de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten; 
o  de financiën. 

-  de verordening in werking treedt op de datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

De verordening kwaliteit VTH (vastgesteld op 22 december 2016) in te trekken op de 
datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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5 313765 Onderwerp :  Z/22/159940 / Raadsinformatiebrief d.d. 30 augustus 2022  

   58 Bezetting Regionale Opvanglocatie in Hoefijzergebouw 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

6  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 23 augustus 2022  

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2022,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 

 


