
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 18 januari 2o22 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voo
week: 03 M.E. Huizing, wethouder

H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder
P. Glasbeek, wethouder
J. Versluis, secretaris
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Opening

Vaststellen agenda

294843 Onderwerp:
Z/ 27 / t57278 / Controle protocol 2O27
Besluit:
De raad voor te stellen:
Het controleprotocol vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole op de
jaarrekening 2021.

294785 Onderwerp:
Z/27/157219 / Normenkader 2027
Besluit:

1. De raad voor te stellen het normenkader 202I vast te stellen ten behoeve van de
accountantscontrole op de jaarrekening 2021.

Onderwerp:
Z/27/75799ó / Wensen en bedenkingen Stichting Risicobeheer
Besluit:

De raad voor te stellen:
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de oprichting van en deelname

aan de Stichting Risicobeheer veiligheidsregio's.
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Onderwerp:
Z / 2I / 747 BOó / H u isvesti n gsverorden i ng gemeente Oegstgee st 2022
Besluit:
1. De Raad voor te stellen de huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2022 vast

te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
a) De hoofdlijn bl'rjft ongewijzigd;
b) De vergunningplicht voor het onttrokken houden, samengevoegd houden,

omgezet houden, en in verbouwde staat houden van woonruimten is toegevoegd;
c) Onduidelijkheden zijn aangepast.

Onderwerp:
2/27/747670 / Beleid Groen & Water 2022-2037
Voorstel:
De raad voor te stellen:
7. Het Beleidsplan Groen & Water'Groen-blauw voorop!' (2022-2O3t) als een van de

onderleggers voor de Omgevingsvisie vast te stellen, inclusief de Visiekaart Groen-
blauwe structuren.

Besluit:

lngetrokken.
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Onderwerp:
Zl20/735343 / aanpak aanbevelingen uit het rapport'meer zorgvuldigheid in

bestemmingsplanprocedu res'.

Besluit:
1. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over hoe het college de

aanbevelingen uit het rapport'meer zorgvuldigheid in bestemmingsplanprocedures'
aanpakt.

Onderwerp:
Z / 27 / 748 659 / Toestem mi ng Centru m regel i n g Bed rijf svoeri ng Leidse regio

Besluit:

De raad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om de

gemeenschappel ijke regel ing Bedrijfsvoering Leidse regio te treffen;

Onderwerp:
Z/20/L36998 / Nota beantwoording zienswijze voor inspraak vastgesteld

Evene me nte nbeleid 2022
Besluit:

1. De Nota beantwoording zienswijzen betreffende het voor inspraak vastgestelde

Evenementenbeleid 2022 v ast te stellen.

Onderwerp : 2/27/157997 / Raadsinformatiebrief d.d. tgianuari2022
. Regiovisie Holland Rijnland- Samen voor de jeugd

Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Col legeversl a g + Besl u itenl'rjst d.d. 77 ianuari 2O22

Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld, waarbij in de besluitenlijst een aanpassing

wordt gemaakt in de besluitpunten van het onderwerp 'Herinrichting winkelstraat Lange

Voort.'

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 ianuari 2022,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de
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