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Besluitenlijst  
                         Vergadering college van burgemeester en wethouders Oegstgeest   

 
Vergaderdatum: 10 januari 2023 Deelnemers: E.R. Jaensch, burgemeester (voorzitter) 

D. de Groot, wethouder 
E. Bus, wethouder 
T. van Tongeren, wethouder 
W. Huininga, locosecretaris 

week: 02  
   
   
   

 
Nr. Zaaknr. Omschrijving 
1  Opening 
2  Vaststellen agenda 
   
3 312233 Onderwerp: 
  Z/22/159455 / Vaststellingsovereenkomst Klinkenbergerplas 
  Besluit: 

  

Beslispunten college: 
1.  De Vaststellingsovereenkomst Klinkenbergerplas d.d. 4 april 2018 aan te gaan. 
2.  Over te gaan tot het innen van de resterende gelden van de 

vaststellingsovereenkomst door bijgevoegde brief aan de provincie te versturen. 
3.  Te besluiten de functie van een deel van de ligweide te wijzigen naar natuur door deze 

natuurlijk in te richten en ecologisch te beheren. 
4.  De financiële gevolgen te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023. 

   
4 368950 Onderwerp: 
  Z/22/165276 / Zienswijze concept Regionale Woonagenda 
  Besluit: 

  

1.  De raad voor te stellen om bijgevoegde concept zienswijze op de concept Regionale 
Woonagenda van Holland Rijnland vast te stellen als de zienswijze van Gemeente 
Oegstgeest, met hierin de volgende onderdelen: 
a.  Kanttekening over de financiële haalbaarheid van 35% middeldure woningbouw 
b.  Inzet voor een gelijkmatige verdeling van de woonwagenstandplaatsen over de 

subregio ’s 
c.  Aanpassing afspraak registratie arbeidsmigranten, met meer opties voor de 

uitvoering. 
   
5 369700 Onderwerp: 
  Z/22/165276 / Concept Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2023 
  Besluit: 

  1.  De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen voor de concept Regionale 
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2023. 

   
6 368722 Onderwerp: 
  Z/21/151992 / Stand van zaken De Geesten 
  Besluit: 

  De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van zaken in  
plangebied De Geesten. 
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7 370517 Onderwerp: 
  Z/22/162433 / Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda 2023-2028 (herzien) 
  Besluit: 

  

De raad voor te stellen de Klimaatadaptatiestrategie Oegstgeest 2023-2028 vast te 
stellen, die een visie, doelen en een uitvoeringsagenda bevat om samen met 
gemeentelijke partners de komende jaren aan klimaatadaptatiemaatregelen te werken, 
waarmee we uitvoering geven aan de ambitie om in 2025 een klimaatbestendig en 
waterrobuust dorp te zijn. De pijlers van de strategie zijn: 
-  een gezonde en groene leefomgeving 
-  een veilige en bereikbare gemeente 
-  klimaatbestendige (her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving 
-  betrokken en actieve mensen. 

   
8 370504 Onderwerp: 
  Z/22/165737 / Frauderisicoanalyse 
  Besluit: 

  
1. De frauderisicoanalyse (zie bijlage 1) vast te stellen. Het presidium te verzoeken de 

bespreking van de frauderisicoanalyse op hoofdlijnen (zie bijlage 2 en 3) te agenderen 
voor de Commissie Audit. 

   
9 367616 Onderwerp:: 
  Z/22/161350 / Voornemen aanwijzing Rijnsburgerweg 43a 
  Besluit: 

  
1.  De procedure tot aanwijzing van de voormalige bollenschuur op de Rijnsburgerweg 

43a (OGT.B.5440) als gemeentelijk monument te starten door het voornemen om tot 
aanwijzing over te gaan uit te spreken. 

   
10 370735 Onderwerp :  Z/22/164846 / Raadsinformatiebrief d.d. 10 januari 2023 – week 2 

  
1 Voornemen aanwijzing Rijnsburgerweg 43A als gemeentelijk monument 
2 Kempenaerstraat  
3 Milieustraat Oegstgeest 

  Besluit: Raadsinformatiebrief vaststellen en toezenden aan de raad 
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11  Onderwerp: Collegeverslag + Besluitenlijst d.d. 20 december 2022  

  

Besluit: Verslag en besluitenlijst vastgesteld, met aanpassing van de besluittekst bij  
agendapunt 8A:   
De raad voor te stellen de “Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening Oegstgeest 2021" vast te stellen, waarin wordt voorgesteld om:  
 
A. Artikel 2:74a (Openlijk drugsgebruik) als volgt te laten luiden: 

1.  Het is verboden op of aan de we op een andere openbare plaats of in een voor 
publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet 
of lachgas als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, 
dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik 
voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 

2.  Het college kan ter bescherming van de openbare orde of het woon- en 
leefklimaat gebieden aanwijzen waar het verboden is alle andere middelen als 
bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel 
voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen 
of stoffen voorhanden te hebben. 

B. Artikel 2:48a (Lachgasverbod) te laten vervallen. 
   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023,  
Burgemeester en wethouders van Oegstgeest 
de secretaris    de burgemeester 

 
 
 
 
 

 
 
J. Versluis    E.R. Jaensch 
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