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Besluitenlijst   
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 6 december 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

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

week: 49  
   
   
   

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 367456 Onderwerp: 

  
Z/22/164237 / Verlengen huurovereenkomst met LUMC t.b.v. huisvesting ESB Leo 
Kanner op terrein Curium 

  Besluit: 

  
1. De allonge 1 op de vaststellingsovereenkomst tussen LUMC en gemeente Oegstgeest 

voor het beschikbaar stellen van huisvesting aan ESB Leo Kannerschool, aan te gaan. 
   
4 365575 Onderwerp: 

  
Z/22/163328 / Mandaat, Volmacht en Machtiging voor Gemeenschappelijke regeling 
Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 

  Besluit: 

  
1. Aan de secretaris-directeur van Service Organisatie Zorg (SOZ) ingaande   1-1-2023 

mandaat te verlenen voor het uitvoeren van bevoegdheden op grond van artikel 2.8 
van de Jeugdwet conform bijgevoegd besluit.   

   

5 365446 Onderwerp: 

  Z/22/163327 / Koppeling Basis Registratie Personen (BRP) voor Service Organisatie Zorg 

  Besluit: 

  
1. In te stemmen met het realiseren van een koppeling vanuit de Basis Registratie 

Personen (BRP) met de Serviceorganisatie Zorg (SO Zorg). 
   

6 314319 Onderwerp: 

  Z/21/148483 / Verkeersfunctie Kwaakbrug na restauratie 

  Besluit: 

  De Kwaakbrug na de restauratie aan te wijzen als fiets- en voetgangersbrug; 

   

7 367155 Onderwerp: 

  Z/22/164517 / Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 

  Besluit: 

  

1. Het bekostigingsplafond ten behoeve van het Programma voorzieningen in de 
huisvesting onderwijs voor 2023 vast te stellen op € 97.500,-. 

2. Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 vast te 
stellen conform bijlage 1 
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8 365693 Onderwerp: 

  Z/22/161651 / Uitvoeringsplan Werkgeversservicepunt Holland Rijnland 2022-2023 

  Besluit: 

  

1.  In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2022-2023 Werkgeversservicepunt Holland 
Rijnland, waarin de volgende punten zijn aangepast: 
a. Aanscherping van de reeds bestaande doelen voor WSP HR 
b. Aanpassing van de governance 
c. Bevestiging en uitbreiding van de kracht van de brancheteams 
d. Benoeming en toelichting van de voor 2022-2023 geldende opdrachten, in bijlage 

1 van het uitvoeringsplan. 
   

9 307350 Onderwerp: 

  Z/22/157296 / geheimhouding raadsmededeling overzicht woningbouwlocaties 

  Besluit: 

  

Te besluiten om: 
1.  Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet jo. artikel 5.1, tweede lid, 

onder i, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen aan de 
raadsmededeling overzicht woningbouwlocaties, in verband met besluitvorming over 
de Omgevingsvisie. 

2.  De raad voor te stellen om op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de 
geheimhouding te bekrachtigen. 

3.  Bijgaande raadsmededeling na instemming van de raad met geheimhouding te 
versturen aan de raad. 

   

10 367601 Onderwerp: 

  Z/22/157296 / Vaststelling Omgevingsvisie 

  Besluit: 

  

1. De nota reacties raadsfracties vast te stellen. 
2. De raad voor te stellen de nota zienswijzen vast te stellen. 
3. De ontwerp Omgevingsvisie conform de nota zienswijzen en de nota reacties 

raadsfracties aan te passen. 
4. De raad voor te stellen om de Omgevingsvisie vast te stellen, en daarmee de volgende 

uitgangspunten: 
 

a. De gemeente heeft een proactieve houding bij ruimtelijke ontwikkelingen in ons 
dorp, en neemt daarbij de regie. 

b. De Omgevingsvisie versterkt het groene en dorpse karakter van Oegstgeest en 
biedt tegelijkertijd ruimte voor maatschappelijke opgaven, zoals de 
energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw. 

c. Wat extra waardevol is wordt extra beschermd. De landgoederenzones Endegeest 
en Oud-Poelgeest kennen de hoogste beschermingsniveaus en mogen op geen 
enkele manier worden aangetast. 

d. De Omgevingsvisie biedt voldoende ruimte om te kunnen voorzien in het 
Oegstgeester aandeel in de actuele regionale woningbehoefte, met ‘bouwen in 
balans’ in plaats van maximaal volbouwen.  

e. Met het accommoderen van de regionale woningbehoefte zijn ‘de grenzen aan de 
groei’ in Oegstgeest min of meer bereikt. 

f. Levensvatbare voorzieningen worden gekoesterd en mogen niet wijken voor 
woningbouw. 
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11 368259 Onderwerp:  

  Z/22/165013 / Beëindiging implementatie nieuw financieel en inkoopsysteem  

  Besluit: 

  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over Beëindiging implementatie 
nieuw financieel en inkoopsysteem. 

   

12 368070 Onderwerp :  Z/22/164843 / Raadsinformatiebrief d.d. 6 december 2022 week 49  

  76. Voortgangsrapportage Regionaal Programma Warmte Leidse Regio – Q3 2022 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

13  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 29 november 2022  

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 

 


