LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2014
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

4

--

8

08/14

ONDERWERP

BESLUIT

Notulen van vergadering van de raad van
19 december 2013.

 de notulen van de vergadering van de raad van 19 december 2013 ongewijzigd
goed te keuren en vast te stellen.

Lijst van ingekomen stukken.

Categorie A
A1

Brief d.d. 1 november 2013 van NotuBiz b.v., waarbij gevoegd de getekende overeenkomst ten behoeve van de webcastfunctie.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief en overeenkomst voor kennisgeving aannemen.

A2

Brief d.d. 19 december 2013 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
(RDOG) Hollands Midden, waarbij gevoegd de planning van het formele traject om tot
vaststelling van de (ontwerp)begroting 2015 van de RDOG Hollands Midden te komen.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief en planning voor kennisgeving aannemen.

A3

Brief d.d. 23 december 2013 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarin de
constatering dat onze begroting voldoet aan de criteria voor repressief begrotingstoezicht en deze voor kennisgeving aannemen.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.

A4

Brief d.d. 13 januari 2014 van Flynth adviseurs en accountants b.v., waarbij ter
informatie gevoegd een afschrift van hun aan het college van burgemeester en
wethouders gezonden brief inzake de voor de vergadering van de commissie Ruimte
van 16 januari 2014 te bespreken Nota van uitgangspunten Kamphuizerpolder Buitenlust.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.
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A5

Brief d.d. 14 januari 2014 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten,
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, waarbij zij de rapportage met daarin de
‘Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen’
aanbieden.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief en Handreiking voor kennisgeving aannemen.

Categorie D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Handhavend optreden winkelcentrum Lange Voort.
Onderzoek brandweer winkelcentrum Lange Voort.
Beschikbaarstelling middelen voor onderhoud Gevers-Deutz Terweeschool.
Notitie Planning en Control 2014.
Verlegging gemeentegarantie stichting Oud Poelgeest.
Hofwijck – Vijverhof – stand van zaken 1 december 2013.
Stand van zaken kaders uitbreidingsmogelijkheden Boerhaaveplein.
Woningbouwplanning Oegstgeest.
Standplaatsen bestemmingsplan eerste herziening Oranje Nassau.
Overeenkomst afrit A44-Flora.

Afhandelingsvoorstel:
 Raadsmededelingen D 1 t/m D 10 voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming van
de Politieke Ronde van 13 februari 2014 brengen.
10.1

04/14

Intrekken Verordeningen vermakelijkhedenretributie 2012, 2013 en 2014.

- de Verordening vermakelijkhedenretributie 2012
- de Verordening vermakelijkhedenretributie 2013
- de Verordening vermakelijkhedenretributie 2014
in te trekken.

10.2

05/14

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan
Deelgebied 10.



in te stemmen met de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Deelgebied 10.

10.3

06/14

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan
Oegstgeest aan de Rijn.



in te stemmen met de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Oegstgeest aan de
Rijn.
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Kaderstelling verdere ontwikkeling
professionele besturing.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

BESLUIT

1.

de notitie ‘Tienpuntenplan verdere ontwikkeling professionele besturing’ vast te stellen
als handelingskader voor raad en college voor verdere verbetering van de besturing van
de gemeente Oegstgeest;
2. het college opdracht te geven nog voor het eind van de huidige raadsperiode met een
voorstel voor implementatie te komen van de inhoud van de genoemde notitie voor zover
deze betrekking heeft op het college en de ambtelijke organisatie;
3. een werkgroep in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van de raad en het college
die de opdracht heeft een bestuursmodel uit te werken waarin de rollen, taken en
bevoegdheden van alle relevante actoren worden vastgelegd, en dit model ter vaststelling
voor te leggen aan de raad;
4. het Presidium de opdracht te geven om een voorstel voor de implementatie te komen
voor die onderdelen die de rol van de raad betreffen en dit tot uitvoering te brengen
direct na de start van de nieuwe raadsperiode;
5. de inhoud van de notitie en het nog op te stellen besturingsmodel te betrekken bij het
introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad van Oegstgeest.
Beslist wordt unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met de
aantekening dat het CDA wordt geacht tegen beslispunt 2 te hebben gestemd; het voorstel is
hiermee aangenomen.

12

10/14

Zienswijze gericht op afwijkingsmogelijkheid
voor standplaats hoek De Kempenaerstraat /
Terweeweg.



de buiten de wettelijke termijn ingediende zienswijzen tegen een onderdeel van de eerste
herziening van bestemmingsplan Oranje Nassau niet ontvankelijk te verklaren.

13

07/14

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan
Kamphuizerpolder – Buitenlust.



in te stemmen met de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kamphuizerpolder –
Buitenlust.

Beslist wordt met 17 stemmen voor (VVD, PrO, LO, CDA, Lokaal) en 1 stem tegen (TO)
conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is hiermee
aangenomen.
14

Z-14-00491

Ter inzagelegging ontwerp Visie Ruimte en
Mobiliteit.

In te stemmen met bijgevoegde reactie op de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit.
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