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Besluitenlijst  
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 18 oktober 2022 Deelnemers: T. van Tongeren, locoburgemeester (voorzitter) 

D. de Groot, wethouder 
E. Bus, wethouder  
J. Versluis, secretaris 

week: 42  
   
   
   

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 317212 Onderwerp: 
  Z/22/162382 / Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 
  Besluit: 

  

Op onderstaande (ex) politieke ambtsdragers geen verrekenplicht over 2021 
overeenkomstig de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet toe te passen: 
-  de heer P.A. Glasbeek 
-  de heer M.E. Huizing 
-  de heer E.R. Jaensch 
-  de heer H.J.T. Nieuwenhuis 

   
4 316489 Onderwerp: 
  Z/22/161882 / Subsidie Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest 2023 
  Besluit: 

  

1. Op basis van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015 het Platform 
Duurzaam Dorp Oegstgeest een eenmalige subsidie van €855,- te verstrekken voor 
het projectplan 2023 van Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest; 

2. De subsidie te bekostigen uit het budget Duurzaamheid. 
   
5 317255 Onderwerp: 

  
Z/22/162402 / Opleggen geheimhouding aan de presentatie 'Haalbaarheidsberekening 
ontwikkeling bouwlocaties' 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit: 
De presentatie 'Haalbaarheidsberekening ontwikkeling bouwlocaties' beschikbaar te 
stellen aan de raad, waarbij: 
1. op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet jo. artikel 5.1, tweede lid, 

onder b, van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding aan deze presentatie wordt 
opgelegd in verband met de financiële en economische belangen van de gemeente, en 

2. de raad wordt voorgesteld om de door het college in verband met de financiële en 
economische belangen van de gemeente aan deze presentatie opgelegde 
geheimhouding met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 
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5a 317829 Onderwerp: 

   Z/22/162402 / Uitgangspunten project verkabelen  

  Besluit: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor het onder de grond brengen van 
hoogspanningsverbinding in Oegstgeest: 
a) de opbrengsten uit de woningbouw maken het verkabelen financieel mogelijk en 

geven een groenimpuls aan het gebied; 
b) met de woningbouw uit lid 1a wordt in eerste instantie de toe te voegen woningen 

aan de randen van het verkabelingstracé bedoeld. Waar nodig, worden ook 
opbrengsten uit andere woningbouwlocaties aangewend;  

c) voor de samenstelling van het woningbouwprogramma wordt de (concept) regionale 
woonagenda Holland-Rijnland aangehouden met de volgende verdeling: 30 procent 
sociale huur, 35 procent middel dure huur/koop tot NHG grens en 35 procent vrije 
sector koop; 

d) circa 200 woningen op vier locaties, toe te passen; 
e) beoogde woningbouwlocaties: 

i) Eli Heimanshof; 
ii) Heemlandterras; 
iii) Hendrik Jesselaan; 
iv) Gerrit Rietveldlaan. 

   

6 317894 Onderwerp :   

  Z/22/158573 / Effecten septembercirculaire 2022 

  
Besluit:  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de effecten van de 
septembercirculaire 2022. 

   

7  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 11 oktober 2022 

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2022,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 

 


