
Besluitenlijst  
 vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 15 maart 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

week: 11  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 299765 Onderwerp: 
  Z/22/153695 / Werkplan 2022 ODWH 
  Besluit: 

  
1. Het werkplan 2022 van de ODWH vast te stellen. 
2. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het werkplan 

2022 gemeente Oegstgeest van de ODWH. 
   
4 300159 Onderwerp: 
  Z/22/153879 / Vaststellen Strategie digitale veiligheid 
  Besluit: 

  

1.  De Strategie digitale veiligheid vast te stellen en daarmee: 
a.  Keuzes te maken in de uitdagingen op het gebied van digitale veiligheid, 

cyberweerbaarheid en cybergevolgbestrijding; 
b.  Een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van informatiebeveiliging en 

privacy te realiseren. 
2.  De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de Strategie 

digitale veiligheid. 
   
5 300256 Onderwerp: 
  Z/22/153950 / Indexatie normbedragen onderwijshuisvesting 
  Besluit: 

  

1. De door de VNG gepubliceerde normbedragen 2022 voor voorzieningen van de in 
bijlage IV, deel A, van de modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs, te 
verwerken in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Oegstgeest 2021, bijlagen IV en VI. 

   

6 301640 Onderwerp: 

  Z/22/154655 / Collegevoorstel vaststellen Startnotitie Warmonderhekpunt 

  Besluit: 

  
1.  Principebesluit te nemen over de bouw van een woning op de Warmonderhekpunt 

zoals uitgewerkt in de startnotitie 
   

7 301422 Onderwerp: 

  
Z/21/148659 / Treffen Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse regio en opheffen 
Servicepunt71 

  Besluit: 

  

1. De Centrumregeling bedrijfsvoering Leidse regio te treffen;  
2. De Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoeringstaken Oegstgeest en Leiden aan te 

gaan;  
3. De Gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 met ingang van 1 januari 2023 op te 

heffen; 
4. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over deze besluiten. 
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8 300244 Onderwerp: 

  
Z/20/132279 / Vaststellen Herstelbesluit bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid 
(wonen) 

  Besluit: 

  

Het volgende conceptraadsbesluit voor te leggen aan de raad: 
1.  Een herstelbesluit te nemen voor het bestemmingsplan "Nieuw-Rhijngeest Zuid 

(wonen)”; 
2.  Te verduidelijken dat het maximale woningaantal van 500, in artikel 7.2 onder a, voor 

alle bestemmingsvlakken ‘Wonen uit te werken’ bij elkaar geldt; 
3.  De maximale oppervlakte aan horecaterrassen in artikel 7.2, onder h, te beperken tot 

500 m2 en deze oppervlakte op te nemen in de tabel; 
4.  De bestemmingsplanregels voor de bestemming “Waarde archeologie - 4” in 

overeenstemming te brengen met de archeologische waardenkaart bij de provinciale 
Omgevingsverordening, door in artikel 8.3.1, onder a de tekst na dieper dan 30 cm te 
schrappen; 

5.  De wijzigingsbevoegdheid zoals genoemd in artikel 8.5, onder a, te schrappen en 
onder b te vernummeren naar onder a; 

6.  Op de verbeelding de dubbelbestemming “Waarde archeologie - 4” in 
overeenstemming te brengen met de archeologische waardenkaart bij de provinciale 
Omgevingsverordening; 

7.  De volgende onderzoeksrapporten toe te voegen als bijlagen bij de toelichting van het 
bestemmingsplan: 
-  Evaluatierapport Definitieve opgraving (DO) Oegstgeest Bio Science Park 

Campagnes 2009 t/m 2014; 
-  Nieuw-Rhijngeest Zuid wonen: een archeologische stand van zaken onderzoek, 

Crevasse advies notitie 618; 
-  Onderzoek geluid terras Rhijngeest Zuid (wonen), kenmerk: 

V087595aa.222DSTQ.go, versie 01_001, 17 februari 2022 
8.  Paragraaf 5.4 van de plantoelichting aan te vullen met een alinea over het stemgeluid 

vanaf horecaterrassen; 
9.  Het opstellen van dit bestemmingsplan te betalen uit het reguliere budget van 

ruimtelijk beleid. 
 
hiertoe 
10. Het herstelbesluit "Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen)” 

(NL.IMRO.0579.BPNRGZuidWonen-VA02) met bijbehorende verbeelding vast te 
stellen, 

11. Het voornoemde herstelbesluit binnen 14 dagen bekend te maken en te publiceren; 
12. Het herstelbesluit toe te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State en aan de appellanten in het beroepsdossier en te laten toevoegen aan het 
lopende beroepsdossier. 

   

9 301854 Onderwerp: 

  
Z/22/154753 / Aanpassen bestuursovereenkomst met het COA over de Regionale 
Opvanglocatie in Oegstgeest  

  Besluit: 

  

1. De bestuursovereenkomst met het COA over de Regionale Opvanglocatie in 
Oegstgeest aanpassen zodat de 175 beschikbare plekken voor vergunninghouders 
gevuld kunnen worden. 

2. De raad met bijgaande raadsmededeling hierover te informeren. 
  Besluit: 

  Agendapunt wordt ingetrokken. 
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10 294689 Onderwerp: 

  
Z/21/151183 / Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente Oegstgeest 
2022  

  Besluit: 

  

De raad voor te stellen: 
1. De Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Oegstgeest, 2022, inclusief 

bijlage 1 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van bijlagen 2 t/m 4 

   

11 301929 Onderwerp: 

  Z/19/124789 / Vaststellen Basis Riolering Plan (BRP) 2021 

  Besluit: 

  Het Basis Riolering Plan (BRP) 2021, inclusief bijlagen vast te stellen. 

   

12 301784 Onderwerp :  Z/22/154405 / Raadsinformatiebrief d.d. 15 maart 2022 – week 11 

  
23. Preventieakkoord Jeugd: actieprogramma 2022 
24. Startnotitie Warmonderhekpunt  

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

13  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 8 maart 2022  

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022, 
burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris   de burgemeester 
 
 
 
 
J. Versluis   E.R. Jaensch 

 


