
Besluitenlijst
vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest

Vergaderdatum: B maart 2022
week: 10

Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester
M.E. Huizing, wethouder
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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z/22/754072 / Vaststelling subsidie BIZ de KempenaeR 2020

Besluit:
De in 2020 aan de BIZ vereniging De KempenaeR verleende subsidie voor de Bedrijven
lnvesteringszone vast te stellen op € 47.454.

Onderwerp:
Zl 27 / 147 670 / E rratu m Visiekaa rt Groe n- blauwe structu ren

Besluit:
De raad met b'rjgevoegde raadsmededeling te informeren over het erratum op de
Visiekaart Groen-blauwe structuren en de aangepaste versie van de Visiekaart toe te
zenden ter behandeling in de raad.

Onderwerp:
Zl2I/1,47280 / lnstelling reserye middeldure woningbouw + startbudget

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. Een subsidiemogelijkheid voor middeldure woningbouw te creëren.
Hiervoor:
2. Binnen het programma Wonen & Economie de bestemmingsreserve'Reserve

middeldure huur/koop tot NHG'in te stellen;
3. Aan de Reserve Sociale Woningbouw een bedrag van € 300.000,- te onttrekken en dit

bedrag te storten in de Reserve middeldure huur/koop tot NHG.
4. De bestaande bestedingsruimte voor subsidie voor sociale woningbouw op peil te

houden.
Hiervoor:
5. Een blokkering van € 300.000,- op de Reserve Sociale Woningbouw ten behoeve van

startersleningen op te heffen.
ó. Bij de inzet van de reserves de volgende uitgangspunten te hanteren:

r Naast subsidie voor de realisatie van een surplus boven de norm, kunnen beide
reserves ook worden ingezet voor noodzakelijke voorzieningen;

. Het inzetten van de reserve is maatwerk.
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Onderwerp:
Zl22/753247 / Yrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan
Rhijnkade fase 1
Besluit:

1. Het uitwerkingsplan Rh'ljnkade fase 1 ter inzage te leggen en daarmee invulling geven
aan de uit te werken bestemming wonen en 19 grondgebonden woningen mogelijk te
maken in Nieuw-Rhijngeest;

2. Het ontwerpuitwerkingsplan Rhijnkade fase 1 met IMRO code:
NL.lMRO.0579.BPRh'rjnkade-ON01 vrij te geven voor terinzagelegging en binnen
twee weken na het besluit van het college voor een periode van zes weken ter inzage
te leggen;

3. De raad via de raadsmededeling te informeren over de status van het proces en ter
inzage leggen van het hiervoor genoemde ontwerpbestemmingsplan in de onder 2
genoemde periode.

Onderwerp : Z/22/154404 / Raadsinformatiebrief d.d. 1 maart2022
20 lnformatieplicht Energiebesparing
21 Plannen MeerWonen: woningbouw Buitenlust + renovatie Heemwijck
22 Bezetting Regionale Opvanglocatie statushouders
Besluit Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad

Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. t maart2022
Besluit Met tekstuele aanpassingen bij de Actualiteiten in het verslag worden verslag en
besl uitenlijst vastgesteld.
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