
Besluitenlijst  
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 7 juni 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 23  M.E. Huizing, wethouder 
   H.J.T. Nieuwenhuis, wethouder 
   P. Glasbeek, wethouder 
   J. Versluis, secretaris  
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Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 300965 Onderwerp: 
  Z/20/136623 / Parapluplan Parkeren 2021 
  Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
1.  Het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Oegstgeest 2021' met IMRO code 

NL.IMRO.0579.BPParkerenOEG-VA01, opgesteld en in elektronische vorm 
vastgelegd conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bor, vast te stellen; 

2.  Het huidige bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren' in te trekken; 
3.  De Nota Zienswijzen Parapluplan Parkeren Oegstgeest vast te stellen; 
4.  Het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Oegstgeest 2021' op de wettelijke 

voorgeschreven wijze ter inzage te leggen. 
   
4 307789 Onderwerp: 
  Z/22/157687 / besluit aanvraag Rustenburgerpad 2-4 
  Besluit: 

  

- Bewoners Rustenburgerpad 2-4 verzoeken een omgevingsvergunning aan te vragen 
voor het legaliseren van de erfafscheiding. 

- Het college is bereid een omgevingsvergunning voor de gerealiseerde erfafscheiding 
te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels van 
ruimtelijke ordening’. 

   
5 306103 Onderwerp: 
  Z/22/156901 / Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2022 
  Voorstel: 

  
1.  Het Uitvoeringprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving WABO 2022 vast 

te stellen; 
2.  De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande raadsmededeling. 

  Besluit: 
  Afgevoerd. 
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6 306394 Onderwerp: 

  Z/22/157007 / Tarieven voor sport, scouting- en maatschappelijke accommodaties 

  Besluit: 

  

1.  De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sport-, scouting – en 
maatschappelijke accommodaties conform bijgaand “Tarievenoverzicht gebruik 
gemeentelijke sport-, scouting- en maatschappelijke accommodaties 2022” vast te 
stellen. 

2.  De tarieven ten opzichte van 2021 te verhogen met het prijsindexcijfer CPI voor 2021 
van 2,7%. 

   

7 308098 Onderwerp:  

  
Z/22/152707 / Besluit op bezwaar tegen de weigering omgevingsvergunning uitbreiding 
sportschool Jenergy B.V. 

  Besluit: 

  

Het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften d.d. 19 april 2022 over te 
nemen  
a. de bezwaren van Jenergy B.V. tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor 

uitbreiding van de sportschool gegrond te verklaren, het weigeringsbesluit 
herroepen, en alsnog de omgevingsvergunning verlenen onder afwijking van artikel 6 
van het bestemmingsplan Poelgeest wat betreft het gebruik van het pand (d.m.v. “de 
kruimelregeling”) en onder toepassing van artikel 3.2 van het Parapluplan Parkeren 
Oegstgeest 2021 wat betreft het niet voldoen aan de parkeereis. 

b. het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen; 
   

8 307771 Onderwerp :  Z/22/156727 / Raadsinformatiebrief d.d. 7 juni 2022 week 23 

  
46  Kennisgeving Rapportage meting Servicenormen 2021 
47  Stand van zaken omgevingsvisie 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

9  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 31 mei 2022  

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2022, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


