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Besluitenlijst  
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 13 december 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

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

week: 50  
   
   
   

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
 12.00 uur Lunchbezoek door het college van Leiden. Zie separate mail met het programma. 
   
3 366043 Onderwerp: 
  Z/22/164016 / Beheerregeling BRP en Key2DDS 
  Besluit: 

  

1.  Vaststellen van de beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Oegstgeest 
2022. 

2.  Vaststellen van de Regeling beheer voor het distributiebestand van persoonsgegevens 
(Key2DDS) Oegstgeest 2022. 

3.  Functionarissen voor informatiebeheerder BRP, toezichthouder BRP en 
beveiligingsbeheerder BRP aan te wijzen. 

   
4 366490 Onderwerp: 

  
Z/22/164224 / Subsidies gezamenlijke algemene voorzieningen Maatschappelijke Zorg 
Leidse regio en mandaatverlening aan de gemeente Leiden 

  Besluit: 

  

1.  De notitie ‘Subsidies maatschappelijke zorg Leidse regio 2023’ vast te stellen voor de 
inrichting en transformatiebeweging van de algemene voorzieningen 
Maatschappelijke Zorg Leidse Regio per 1 januari 2023. 

2.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden met bijgaand 
mandaatbesluit per 1 januari 2023 te mandateren voor het verstrekken van subsidies 
die voortvloeien uit de notitie ‘Subsidies maatschappelijke zorg Leidse 2023’ 

   

5 367590 Onderwerp: 

  Z/18/112739 / Realisatie twee scheve huisjes op locatie nabij Haarlemmerstraatweg 

  Besluit: 

  
1.  Realiseren van  twee scheve huisjes op locatie nabij Haarlemmerstraatweg 
2.  De raad met bijgaande raadsmededeling hierover informeren 
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6 365658 Onderwerp: 

  Z/22/163564 / Coronasteun cultuur 

  Besluit: 

  

1.  De coronasteun deel 3 en 4, van € 164.768,-, als volgt te verdelen: 
a.  De vier essentiële culturele organisaties (Cultuurhuis de Paulus, Dorpscentrum 

Oegstgeest, Stichting Oud Poelgeest en de Bibliotheek/Volksuniversiteit) elk  
 € 22.500,- te geven. 
b.  De zes kleine culturele amateurverenigingen en stichtingen (Capella pro Cantibus, 

De Troubadours, Muziekkamer Oegstgeest, Big Band Oegstgeest, Jeugd Symfonie 
Orkest, B-Sharp) ieder € 1.000,- coronasteun te geven én hen te vragen bij een 
toepasselijke gelegenheid een gratis optreden te verzorgen voor onze inwoners. 

c.  Aan het plan van Oegstgeest Schrijversdorp € 14.000,- uit te keren. 
d.  Aan het Cultuurfonds Oegstgeest € 5.000,- uit te keren voor het beeld Hercules in 

park Landskroon. 
2.  De organisaties genoemd onder punt 1a en 1b te verzoeken de steun niet alleen in te 

zetten voor het opvangen van tekorten, maar ook voor het geven van een impuls aan 
hun activiteiten en/of het toekomstbestendig maken van hun diensten. 

3.  Aan de organisaties die meer dan € 5.000 steun ontvangen te vragen om voor  
 1 juni 2024 aan ons terug te koppelen hoe zij de steun besteed hebben. 

   

7 366908 Onderwerp:  

  Z/22/159674 / Verlengen looptijd VTH beleidsplan en vaststellen Uitvoeringsprogramma 

  Besluit: 

  

1.  De looptijd van het VTH beleidsplan Wabo 2019-2022 te verlengen totdat de 
Omgevingswet in werking treedt en het Uitvoeringsprogramma 2023 (grotendeels) 
ongewijzigd vast te stellen; 

2.  De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 
   

8 315077 Onderwerp: 

  Z/22/161383 / Opheffen geheimhouding 2022 

  Besluit: 

  

1. De geheimhouding van de documenten van het college, zoals genoemd in bijlage 2, 
op te heffen; 

2.  De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de wensen en 
bedenkingen van het college ten aanzien van het initiatiefvoorstel ‘Opheffen 
geheimhouding diverse stukken raad’. 
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9 365079 Onderwerp: 

  Z/22/162288 / Huisvesting bibliotheek 

  Besluit: 

  

1.  Akkoord te gaan met een verlenging van de huurovereenkomsten tussen de 
Bibliotheek Bollenstreek en Achmea per 1 februari 2023, waarbij sprake is van: 
•  een looptijd van 10 jaar, met de mogelijkheid (optie) deze te verlengen met 5 jaar; 
•  een aanvangshuur van € 216.150 en na verlenging met 5 jaar van € 194.565 per 

jaar (jaarlijks te indexeren); 
•  de verplichting voor uitvoering en bekostiging van het groot onderhoud van de lift 

en klimaatinstallaties bij de verhuurder. 
2.  Opnieuw de garantie vanuit de gemeente af te geven voor het nakomen van de 

verplichting uit de huurovereenkomsten, d.w.z. om de subsidiëring van de huur- en 
servicekosten gedurende de looptijd van de nieuwe huurovereenkomst voort te 
zetten onder voorbehoud van de door de raad te uiten wensen en bedenkingen. 

3.  Het structurele voordeel van € 82.900 te oormerken voor de bibliotheek en begin 
2023 definitief een besluit te nemen over de toekenning van deze middelen op basis 
van een nog op te stellen plan door de bibliotheek. 

4.  De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten over het aangaan van 
nieuwe huurovereenkomsten tussen de Bibliotheek Bollenstreek en Achmea waarin is 
opgenomen dat de gemeente Oegstgeest zich gedurende de gehele looptijd garant 
stelt voor de juiste nakoming van de verplichting uit deze huurovereenkomsten. 

   

10 368823 Onderwerp: 

  Z/22/156975 / Vaststellen visie ‘Infrastructuur voor elektrisch rijden’ 

  Besluit: 

  

De raad voor te stellen om de geactualiseerde visie ‘‘Infrastructuur voor elektrisch rijden” 
vast te stellen, en daarmee de volgende uitgangspunten: 
a.  De gemeente beoogt een portfolio van laadmogelijkheden te bewerkstelligen, waarbij 

er keuze ontstaat voor de elektrische rijder. 
b.  De gemeente laat meerdere exploitanten toe in het open marktmodel, zodat er 

marktwerking kan ontstaan. 
c.  De gemeente vraagt en stimuleert exploitanten om een connectietarief in te voeren 

om het laadpaalkleven te ontmoedigen. Echter, zal de gemeente geen beleid op 
prijsstellingen voeren, dit wordt voorlopig aan de markt overgelaten. 

d.  De beleidsregel, dat er voor een laadpaal een aanvrager moet zijn, komt te vervallen. 
Met als doel het uitrollen van de laadinfrastructuur op strategisch niveau. 

e.  De gemeente beoogt het criterium van 200 meter geleidelijk los te laten wanneer: 
• het netwerk van laadpalen dekkend is; 
• een laadpaal intensief wordt gebruikt en beide laadpunten zijn gereserveerd; 
• de aanvrager over een gehandicaptenparkeerkaart beschikt. 

f.  De gemeente beoogt een laadlocatie te voorzien van een dubbele laadvoorziening. In 
het te nemen verkeersbesluit zullen twee parkeerkeerplaatsen worden aangewezen 
voor elektrische voertuigen. Afhankelijk van het gebruik zal worden besloten om met 
bebording ofwel één, ofwel twee parkeerplaatsen exclusief in te richten voor 
elektrische voertuigen. 

g.  De gemeente beoogt dat een percentage van de parkeerplaatsen bij 
nieuwbouwlocaties voorzien wordt van laadinfrastructuur, waarbij het percentage in 
lijn is met het overige aantal gereserveerde parkeerplaatsen. 

h.  De gemeente beoogt dat bij nieuwbouwlocaties wordt onderzocht of de 
laadinfrastructuur gecombineerd kunnen worden met openbare verlichting. 

i.  Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking onder gelijktijdige 
intrekking van de ‘Beleidsregels publieke oplaadlocaties elektrische voertuigen 
gemeente Oegstgeest 2015’. 
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11 368285 Onderwerp: 

  Z/22/164470 / Convenant Economie071 2023-2026 

  Besluit: 

  

1.  In te stemmen met de voortzetting van deelname aan Economie071 en daarmee met 
het Convenant Economische Agenda Leidse Regio 2023-2026; 

2.  In te stemmen met de volmacht aan wethouder Bus voor de ondertekening van het 
Convenant  

3.  De raad te informeren met een Raadsinformatiebrief. 
   

12 367634 Onderwerp: 

  Z/22/164471 / Normenkader 2022  
  Besluit: 

  
De raad voor te stellen het normenkader 2022 vast te stellen ten behoeve van de 
accountantscontrole op de jaarrekening 2022. 

   

13 368613 Onderwerp: 

  Z/22/162615 / Erratum Decemberwijziging 2022 

  Besluit: 

  

1. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het erratum op de 
Decemberwijziging 2022 en de aangepaste versie van de Decemberwijziging 2022 
toe te zenden ter behandeling in de raad. 

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het overzicht van de 
begrote lasten op het thema duurzaamheid in de jaren 2022 en 2023, en deze toe te 
sturen. 

   

14 368668 Onderwerp :  Z/22/164844 / Raadsinformatiebrief d.d. 13 december 2022  

  

77  Reactie op internetconsultatie Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 
2023 

78  Samen tegen eenzaamheid 
79    Verlenging Convenant Economie071 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

15  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 6 december 2022 en 9 december 2022 

  Besluit: Verslagen en besluitenlijsten vaststellen 

   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 

 


