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Besluitenlijst  
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 6 september 2022 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

D. de Groot, wethouder 
E. Bus, wethouder 
T. van Tongeren, wethouder 
J. Versluis, secretaris 

week: 37  
   
   
   

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 

  
Agendapunt 11.4 : Memo financiële uitkomsten onderzoek lokale heffingen  
wordt  toegevoegd.  

   
3 307022 Onderwerp: 
  Z/22/157296 / vaststellen "Ontwerp Omgevingsvisie" 
  Voorstel: 

  

Te besluiten om: 
1. De “Ontwerp Omgevingsvisie” vast te stellen en vrij te geven voor inspraak;   
2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de verdere planning 

van de omgevingsvisie, en over de besluitvorming over woningbouwplannen. 
   
4 312275 Onderwerp: 
  Z/22/159738 / Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2022 
  Voorstel: 

  

De raad voor te stellen:  
1. De Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2022 vast te stellen, waarbij de winkeltijden 

op  zon- en feestdagen worden verruimd van 12.00 - 20.00 uur naar 06.00 - 22.00 uur 
en de ‘Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2013’  wordt ingetrokken. 

   
5 311450 Onderwerp: 
  Z/21/149303 / Reacties op Motie sturen voor de kadernota's 
  Voorstel: 

  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de reacties van de 
gemeenschappelijke regelingen die zijn aangeschreven voor de uitvoering van de motie 
‘Sturen voor de kadernota’s’. 

   

6 311620 Onderwerp: 

  Z/21/149304 / Reacties op Motie Transparantie van bestuur 

  Voorstel: 

  
De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de reacties van de 
gemeenschappelijke regelingen die zijn aangeschreven voor de uitvoering van de motie 
‘Transparantie van bestuur’. 
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7 306765 Onderwerp: 

  Z/22/157216 / Financiële verordening 2023 

  Voorstel: 

  

De raad voor te stellen: 
1.  De financiële verordening 2023 vast te stellen. 
2.  De financiële verordening 2020 in te trekken. 
3.  De portefeuillehouder financiën te mandateren tot het opstellen en versturen van een 

raadsmededeling financiële verordening 2023 
   

8 314345 Onderwerp :  Z/22/159941 / Raadsinformatiebrief d.d. 6 september 2022 week 37 

  59. Evaluatie VRIS 

  Besluit : Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 

   

9  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 30 augustus 2022  

  Besluit: Verslag en besluitenlijst vaststellen 

   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 

 
 


