
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: 25 januari 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
week: 04 M.E. Huizing, wethouder

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

Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/27/t5I725 / Eenmalige subsidie Okidoo
Voorstel:
1. Stichting Okidoo een eenmalige subsidie te verstrekken ten behoeve van hun

wekel'rj kse activiteiten voor kwetsba re ki nderen.
2. Hiervoor in 2022 een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen.
3. Subsidie aan Stichting Okidoo vanaf subsidiqaar 2023 mee te nemen in het

subsidieprogramma sociaal domein.

Onderwerp:
Z/2O/737507 / Aanwijzing panden Endegeest als gemeentelijk monument
Voorstel:
1. De procedure tot aanwijzing van de volgende panden als gemeentelijk monument te

vervolgen, en daarmee deze aan te w'rjzen als gemeentelijke monumenten:
a. Endegeesterstraatweg 5; OGT.E.3315 (Recreatiegebouw)
b. Spechtlaa n 2- 4; OGT.E.327 7 (Weidepavi ljoen)
c. Kasteel laa n 1 1 ; OGT. E .327 1, (Mortuariu m gebouw)
d. Goudvi n klaan 2; OGT. E.3 3 1 1 (Gym nastiekz aal / Kerkzaaltje Kru ispu nt)
e. Kasteellaan 1t; OGT.E.3311 (Trafohuisje)

Onderwerp:
Zl27/L49979 / Raadsmededeling inzake rapport Rekenkamercie over
onderwijshuisvesting
Voorstel:
De raad met de bijgaande raadsmededeling te informeren over de zienswijze van het
college ten aanzien van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het beleid en
investeringen omtrent schoolgebouwen.

Onderwerp:
Z/27/1.49755 / Het renoveren/verbouwen van het gemeentelijk monument aan de
Julianalaan B

Voorstel:
1. De omgevingsvergunning voor het renoveren/verbouwen van het gemeentel'rjk

monument aan de Julianalaan B in Oegstgeest te verlenen; Hiervoor:
2. Af te wijken van het bestemmingsplan Oranje Nassau;
3. Teammanager Kees Schrieks te machtigen om het besluit tot verlening van de

omgevingsvergunning namens het college te ondertekenen.
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7 Onderwerp:
Z/21/150233 / De bouw van een berging in voorerfgebied aan de Cornelis Dopperlaan 9-

11,

Voorstel:
1. De omgevingsvergunning voor de bouw van een berging aan de voorzijde van de

woning aan de Cornelis Dopperlaan 9-ttin Oegstgeest te weigeren; Hiervoor:

2. DeTeammanager Ruimte te machtigen om het besluit tot weigering van de

omgevingsvergunning namens het college te ondertekenen.

Onderwerp : Z/22/1,57998v / Raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2022 - week 4

2. Plannen van aanpak aangenomen moties raadsvergaderingen 9 en 25 november

2021
3. Aanwijzing Endegeester panden als Gemeentelijk Monument

Besluit Raadsinformatiebrief vastgesteld en toegezonden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 78ianuari 2O22

Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld

Aldus vastgesteld in de vergadering van I februari 2022,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest
de secretaris de burgemeester
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