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Opening
Vaststellen agenda

Onderwerp:
Z / 20 / 737 390 / Project Heri n richti ng Rij nsbu rgerweg/ Rijnzichtweg
Besluit:
De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de status en ontwikkelingen
i n het project Heri n richtin g R'rj nzichtweg/ Rij nsbu rgerweg.

Onderwerp:
Z / 22 / 75577 B / Gemeentel ijke opva ng Oekraïners Oegstgeest
Voorstel:
1. ln te stemmen met het principebesluit om ten behoeve van de opvang van circa ó0

Oekrai'ense vluchtelingen een gemeentelijke opvanglocatie Oekraïners (GOO) in te
richten en te exploiteren in het gebouw aan de Rhijngeesterstraatweg 13c, met daarbij
de volgende uitgangspunten:

- het COA per direct de opdracht te geven om het bouwmanagement, de feitelijke
verbouw en de inrichting van de 2e etage van het Hoefijzergebouw ter hand te
nemen;

- de aanvraag voor de omgevingsvergunning zo snel als mogelijk af te ronden. lndien
de feitelijke ingebruikname eerder is dan de afronding van de vergunningsaanvraag
de situatie te gedogen (m.u.v. de eisen rondom brandveiligheid);

- een bestuurs(huur)overeenkomst en een exploitatieovereenkomst af te sluiten met
het COA ten behoeve van het gebruik en de gezamenlijke exploitatie van het
gebouw voor de duur van een half jaar met de optie tot verlenging;

- daarbij de gedane investeringen en kosten t.b.v. bouwmanagement evenredig te
verdisconteren in de huurprijs en afspraken te maken in de exploitatieovereenkomst
over eventuele gedeelde voorzieningen en de inzet van personeel vanuit het COA;

- in de bestuurs(huur)overeenkomst op te nemen dat de huur na afloop van de
huurperiode wordt verrekend, met als b'rjkomende afspraak dat de huurpr'rjs na
afloop van de huurperiode met terugwerkende kracht niet in rekening wordt
gebracht door het COA als de vr'rjgekomen opvangcapaciteit (ó0-ó5 plaatsen) mag
worden benut voor het uitbreiden van de opvang van statushouders. lndien de
gemeente daartoe uiteindelijk niet bereid is, wordt de huurpr'rjs alsnog met
terugwerkende kracht in rekening gebracht.

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over bovenstaand
principebesluit en alle actuele ontwikkelingen rondom de komst van Oekrai'ense
vluchtelingen in Oegstgeest.

Besluit:

lngetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 april2022,
burgemeester en wethouders van
de secretaris
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