LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 27 februari 2014
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4

--

Notulen van het openbare deel van de
vergadering van de raad van 30 januari 2014.

 de notulen van het openbare deel van de vergadering van de raad van 30 januari
2014 – met inachtneming van een door de heer Van den Ouweelen gemaakte
opmerking – goed te keuren en vast te stellen.

5

--

Notulen van het besloten deel van de
vergadering van de raad van 30 januari 2014.

 de notulen van het besloten deel van de vergadering van de raad van 30 januari
2014 goed te keuren en vast te stellen.

6

--

Lijst van besluiten genomen in de vergadering
van de raad van 30 januari 2014.

 de lijst van besluiten genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2014
– met inachtneming van een kleine wijziging – goed te keuren en vast te stellen.

9

--

Lijst van ingekomen stukken.

Categorie A
A1

Brief d.d. 3 februari 2014 van de GR KDB, waarin het dringende verzoek in de raadsvergadering waarin tot benoeming van de wethouders wordt overgegaan, tevens te
besluiten tot aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (inclusief een plaatsvervangend lid), zodat de bestuurlijke continuïteit
van de gemeenschappelijke regeling voldoende verzekerd is.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.

A2

Brief d.d. 13 februari 2014 van de heer Paul Rietkerk, mede namens een 10-tal
medebewoners van de Rhijngeesterstraatweg, waarin een aantal argumenten om
- ondanks dat de raad op 13 november 2012 bij amendement heeft besloten om deze
investering te schrappen – alsnog in te stemmen met het voorzien van ‘stil asfalt’ van
het stuk tussen de Deutzstraat en het Witte Huis.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.

Categorie C
C1

Beantwoording van de door de heer E.G. van den Ouweelen, namens de Lokaal-fractie,
gestelde vragen met betrekking tot de restgrex Heemland Terras en Lange Voortse
Driehoek.
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Categorie D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Reactie op initiatiefvoorstel “Kaderstelling verdere ontwikkeling professionele
besturing”.
Begrotingswijziging 3D Holland Rijnland.
Toekomst van het Gemeentecentrum Lijtweg 9.
Bodembeheernota.
Uitstel onderzoeksopzet bestuurlijke toekomst.
Gewijzigde Nota beantwoording zienswijzen voor project aansluiting op afrit A44.
Convenant en richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten.
Onteigening Overveerpolder.

Afhandelingsvoorstel:
 Raadsmededelingen D 1 t/m D 8 voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming van
de Politieke Ronde van 10 april 2014 brengen.
11a

13.12283 Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen.



de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen.

11b

13.11816

Begroting 2014 van het Openbaar Primair
Onderwijs Oegstgeest (OPOO).



de begroting 2014 van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest goed te keuren, onder
de voorwaarde dat OPOO de gemeente (portefeuillehouder onderwijs) tussentijds blijft
informeren over de actuele stand van zaken.

11c

Z-13-00152

Aanpassen Verordening maatschappelijke
participatie kinderen.

1.

11d

Z-14-00593

Beleidskader “Van bedrijventerreinen naar
werklandschappen Leidse regio”.

1.

in te stemmen met het structureel verhogen van de vergoeding in de Verordening
participatie schoolgaande kinderen van € 250 naar € 300 per kind per jaar;
2. deze wijziging met terugwerkende kracht per 01-01-2014 in werking te laten treden;
3. het vaststellen van de volgende begrotingswijziging: het budget voor intensivering van
het armoede- en schuldenbeleid van € 35.149 voor 2014 en € 44.810 vanaf 2015 te
bestemmen voor minimabeleid, inclusief de uitvoeringskosten, en deze budgetten voor
2014 eenmalig, en vanaf 2014 structureel, toe te voegen aan het programma Sociale
infrastructuur, onderdeel minimabeleid. De dekking extra middelen algemene uitkering,
in 2014 (€ 35.149) en vanaf 2015 (€ 44.810), structureel toe te voegen aan het
programma “Bestuur”, onderdeel “algemene dekkingsmiddelen”.
in te stemmen met het beleidskader “Van bedrijventerreinen naar werklandschappen
Leidse regio”;
2. in te stemmen met de profielen werklandschappen Oegstgeest;
3. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma werklandschappen Oegstgeest;
2

Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

4. het college te mandateren om in voorkomende gevallen kleine tekstuele wijzigingen door
te voeren in de profielen van werklandschappen en de gewijzigde exemplaren vast te
stellen.
11e

--

Benoeming leden Rekenkamercommissie.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

voor de periode 1 april 2014 tot 1 april 2018 te benoemen tot leden van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg:
1. mevrouw drs. S.C. van der Haagen, geboren op 23 oktober 1962 en woonachtig te
Rijswijk;
2. de heer dr. R. Willemse, geboren op 5 februari 1970 en woonachtig te Voorschoten.

12

--

Opheffen geheimhouding diverse stukken.
(initiatiefvoorstel van het presidium)



de geheimhouding van de op het overzicht bij dit voorstel aangegeven stukken op te
heffen.

13

Z-13-00136

Beleidsplan Jeugdhulp gemeente Oegstgeest.



het Beleidsplan Jeugdhulp gemeente Oegstgeest vast te stellen.



Motie nr. 1 van CDA ‘Sturen op goede jeugdhulp’ met 4 stemmen voor en 14 stemmen
tegen verworpen.
Motie nr. 2 van VVD ‘Succesvolle aanpak thuiszitters’ met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.



Motie nr. 2 van VVD
Succesvolle aanpak thuiszitters
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Constaterende dat:
de nieuwe Wet passend onderwijs die per 1 augustus a.s. van kracht wordt;
het beleidsplan 2013-2014 van Regionaal Bureau Leerplicht;
de landelijke aanpak van thuiszitters;
in de regio Holland Rijnland ca. 50 thuiszitters zijn en ca. 50 kinderen tijdelijke ontheffing van de leerplicht hebben;
Overwegende dat:
elk kind recht heeft om te leren;
in sommige complexe situaties een maatwerkaanpak vanuit Bureau Leerplicht noodzakelijk kan zijn, bijv. bij leerlingen van de Leo
Kannerschool;
het doel van deze aanpak altijd moet zijn dat het kind – uiteindelijk – weer deelneemt aan onderwijs op een school;
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de drie decentralisaties samen met de Wet passend onderwijs de ruimte bieden voor een gecoördineerde aanpak van leerplichtproblematiek;
uit een werkbezoek aan de Leo Kannerschool is gebleken dat deze integrale aanpak soms stuit op bureaucratische systeemmuren;

Verzoekt het college:
in de uitvoering van de nieuwe visie jeugdzorg aandacht te geven aan het vraagstuk van thuiszitters;
dit vraagstuk aan de orde te stellen in de daartoe geëigende portefeuillehoudersoverleggen in Holland Rijnland;
een aanpak zoals in Roermond, waar gemeente, onderwijs en hulpverlening samenwerken in een actietafel, hierbij in overweging te
nemen;
bij de aanpak specifiek aandacht te hebben voor kinderen die wegens psychische problematiek maatwerk nodig hebben in plaats van
standaardoplossingen.
En gaat lover tot de orde van de dag.
14

Z-14-00557

Financiële verordening 2014.



de Financiële verordening 2014 vast te stellen.



Amendement nr. 1 van VVD ‘Financiële verordening’ met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
Amendement nr. 2 van LO ‘Duidelijkheid over investeringen’ met 14 stemmen voor en
4 stemmen tegen aangenomen.



Amendement nr. 1 van VVD
Financiële verordening
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Ondertekende stelt het volgende amendement voor:
Art. 8 lid 7, toevoegen een nieuw lid 8: “Het college informeert vooraf de raad en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is
gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor het verplichtingen aangaat met een looptijd inclusief
verlengingsopties van 6 jaar of meer.”
Art. 20, toevoegen gedachtestreepje: “de meerjarige ontwikkeling van de nettoschuldquote.”
De artikelen te hernummeren.
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Amendement nr. 2 van LO
Duidelijkheid over investeringen
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Gelezen hebbende de aangepaste versie van 24 februari 2014 van voorstel Z-14-00557 over de Financiële verordening 2014;
Gehoord de beraadslagingen in de commissie Burger van 13 februari en de raadsvergadering van 27 februari 2014;
Constaterende dat;
er onduidelijkheden zijn over het al dan niet geautoriseerd zijn van in begrotingen opgenomen investeringen;
de toelichting op de aangepaste versie van de voorgestelde Financiële verordening duidelijker is dan de voorgestelde Financiële
verordening;
de Financiële verordening en de begroting zelfstandig leesbaar en begrijpelijk moeten zijn;
Overwegende dat het voor gebruikers van de Financiële verordening en van de begroting zoals raadsleden en belanghebbenden belangrijk is,
dat vaststaat welke investeringen door de raad zijn geautoriseerd;
Besluit;
In de voorgestelde verordening
1. Art. 5 lid 2 te vervangen door: “Bij de vaststelling van de begroting autoriseert de raad investeringen door de investeringskredieten vast
te stellen. Hierbij gelden de regels zoals vastgelegd in de nota Activabeleid. Nieuwe investeringen zullen altijd of in de begroting of op een
later tijdstip aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd in een gedetailleerd investeringsvoorstel. In de vastgestelde begroting
wordt aangegeven welke investeringen nog niet zijn geautoriseerd, omdat daarvoor later een gedetailleerd investeringsvoorstel aan de
raad wordt aangeboden.”
2. Na art. 5 lid 3 te schrappen: “4. “
15

Z-14-00653

Lokale Economische Agenda Oegstgeest.

1.

de Lokale Economische Agenda Oegstgeest en het uitvoeringsprogramma 2014-2016 vast
te stellen;
2. te kiezen voor vier thema’s, met daaraan gekoppelde beleidsdoelen, prestaties en
indicatoren, waar het lokale economische beleid zich op inzet:
Ontmoetingen;
Dienstverlening;
Oegstgeester beleving en evenementen;
Bedrijventerreinen.


Motie nr. 3 van PrO ‘Verbinding economische agenda met sociale opgave’ met 18
stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
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Motie nr. 4 van VVD ‘Meer Power voor Economie’ met 7 stemmen voor en 11 stemmen
tegen verworpen.
Motie nr. 5 van LO, CDA, VVD, Lokaal Oegstgeest ‘Inkopen in Oegstgeest’ met 12
stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Motie nr. 6 van LO, CDA, PrO, Lokaal Oegstgeest, VVD ‘Kermis, een feest voor heel
Oegstgeest’ met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
Motie nr. 7 van TO ‘Electra gewoon betalen’ met 2 stemmen voor en 16 stemmen tegen
verworpen.

Motie nr. 3 van PrO
Verbinding economische agenda met sociale opgave
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Constaterende dat:
er voor Oegstgeest economische uitdagingen liggen nu we opkrabbelen uit de economische crisis;
er voor Oegstgeest ook een sociale opgave is met de nieuwe taken die op de gemeente afkomen;
de gemeente onder meer verantwoordelijk wordt voor de Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand;
de gemeente de participatie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt niet alleen kan invullen;
het bedrijfsleven als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol kan spelen in de participatie van bijv.
jongeren en gehandicapten;
Oegstgeest met de Superrr al een geweldig initiatief binnen het dorp krijgt;
Overwegende dat:
de toekomstvisie en alle initiatieven in dit dorp (Dorpslab, Civil Society Club) een sterke basis leggen voor samenwerking;
samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeenten voor beide positieve effecten kan hebben gegeven de economische uitdagingen en
sociale opgave;
Verzoekt het college:
samen met het Oegstgeester bedrijfsleven de mogelijkheden te bespreken om de economische agenda met de sociale agenda te verbinden;
met specifieke aandacht voor de participatie van gehandicapten en leerbanen voor jongeren;
de afspraken vast te leggen in een convenant;
in de uitwerking van de nieuwe sociale taken de medewerking van het bedrijfsleven zo makkelijk mogelijk te maken, bijv. door zo min
mogelijk voorwaarden te formuleren en de regelgeving efficiënt en doelgericht toe te passen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie nr. 5 van LO, CDA, Lokaal Oegstgeest, VVD
Inkopen in Oegstgeest
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Gelezen hebbende voorstel Z-14-00653 over de Lokale Economische Agenda Oegstgeest vooral de prestatie “Koesteren van de lokalen
middenstand”;
Gehoord de beraadslagingen;
Constaterende dat:
de mogelijkheden om goederen en diensten plaatselijk in te kopen met ingang van 2014 zijn toegenomen door verhoging van de Europese
drempel tot € 207.000;
een optimale toegankelijkheid voor leveranciers tot overheidsopdrachten bijdraagt aan een goed inkoopbeleid en daardoor aan het
algemeen belang van de inwoners;
het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel in Oegstgeest beschikbaar zijn om opdrachten van de gemeente goed te
vervullen;
verwacht kan worden dat de gemeente in de komende jaren meer diensten op het gebied van het sociale domein gaat inkopen;
Overwegende dat:
duurzaam inkopen en regionaal aanbesteden onderdelen zijn van het inkoopbeleid van de gemeente Oegstgeest via Servicepunt71;
het voor de gemeente kwalitatieve en financiële voordelen kan opleveren goederen en diensten in Oegstgeest in te kopen;
deze voordelen o.a. gebaseerd zijn op kennis bij plaatselijke leveranciers van de omstandigheden in Oegstgeest en een korte afstand tot de
gemeente;
korte vervoersbewegingen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving;
Verzoekt het college:
1. Na te gaan of een aan Servicepunt71 aan te bieden overzicht met ondernemers uit Oegstgeest met hun expertise kan bijdragen aan de
invulling van bovengenoemde, in de lokale economische agenda opgenomen prestatie.
2. Met het Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO), waar veel detailhandels, zelfstandige ondernemers en andere bedrijven lid van
zijn, te overleggen over de totstandkoming van dit overzicht.
3. Na te gaan hoe niet-leden van PVOO hierbij kunnen worden betrokken.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie nr. 6 van LO, CDA,PrO, Lokaal Oegstgeest, VVD
Kermis, een feest voor heel Oegstgeest
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Gelezen hebbende voorstel Z-14-00653 over de Lokale Economische Agenda Oegstgeest o.a. de prestatie “Mogelijk maken van evenementen”;
Gehoord de beraadslagingen;
Constaterende dat:
evenementen positief kunnen bijdragen aan de samenleving in Oegstgeest;
de jaarlijkse kermis van oudsher een gewaardeerd evenement is;
de kermis behalve lusten ook lasten met zich meebrengt, o.a. in de vorm van geluidshinder voor omwonenden en bezoekers van het
winkelcentrum Lange Voort en door het gebruiken van parkeerruimte;
Overwegende dat:
het positieve effect voor Oegstgeest in de vorm van vertier voor de inwoners groter behoort te zijn dan het negatieve effect van
geluidshinder, belemmering van winkelbezoek e.d.;
door verlenging van de duur van de kermis van oorspronkelijk 4 tot 7 dagen en mogelijk 10 dagen in 2014 (inclusief twee weekenden) het
effect voor Oegstgeest als negatief kan worden ervaren;
Verzoekt het college:
1. Voor het jaar 2014 een vergunning voor een kermis te verlenen voor maximaal 7 aaneengesloten dagen inclusief opbouw en afbouw.
2. Voor de volgende jaren op basis van het evenementenbeleid (gelijkwaardige behandeling van verschillende evenementen) in overleg te
treden met de belanghebbenden van de Oranjevereniging als organisator van de kermis, de omwonenden en de winkeliersverenigingen
over een optimale duur en meest geschikte locatie van de kermis.
3. Met de Oranjevereniging te overleggen over de voorwaarden waaronder zij de kermis kan organiseren, zoals een redelijke bijdrage aan
de kosten van de gemeente voor het gebruik en het schoonhouden van het terrein voor kermis en poffertjeskraam, dranghekken,
vuilafvoer e.d.
4. De raad voor 1 januari 2015 te informeren over de uitkomsten van het overleg.
En gaat over tot de orde van de dag.
16

Z-13-00367

Aansluiting op afrit A44.



voor het project ‘aansluiting op afrit A44’ de definitieve verklaring van geen bedenkingen
– met inachtneming van de Nota beantwoording zienswijzen – af te geven.



Voorstel met 15 stemmen voor (VVD, CDA, LO, PrO) en 2 stemmen tegen (TO, Lokaal)
aangenomen.
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Projectbudget 3D 2014.

1.

het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland, naar aanleiding van het voorstel
van het Dagelijks Bestuur om voor de 3D projectorganisatie uit de gemeentelijke
invoeringsmiddelen voor de jeugdhulp en Wmo een bedrag van € 27.156 beschikbaar te
stellen, hierover een zienswijze in te dienen;
2. een budget van € 27.156 beschikbaar te stellen als bijdrage aan Holland Rijnland voor de
projectorganisatie 3D 2014;
3. dit budget te dekken ten laste van het programma Sociale Infrastructuur (6340611
Invoeringskosten Stelselherziening 3D);
4. de hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

Interpellatie van Transparant Oegstgeest.

de volgende stukken openbaar te maken:
twee maal de onderzoeksvraag;
het advies en het aanvullend advies;
de raadsmededeling.


18a

--

Motie nr. 8 van LO, CDA, PrO, VVD, Lokaal
Oegstgeest:
‘Met mijn WOZ naar Oegstgeest zonder
bezwaar’.

Met 16 stemmen voor (VVD, PrO, LO. CDA) en 1 stem tegen (TO) conform voorstel
besloten.

Motie nr. 8 met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Motie nr. 8 van LO, CDA, PrO, VVD, Lokaal Oegstgeest
Met mijn WOZ naar Oegstgeest zonder bezwaar
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Kennis genomen hebbende van de positieve ervaringen van gemeente Tilburg met een verbetering van de bepaling van de WOZ-waarden via
interactieve voormeldingen;
Gehoord de beraadslagingen;
Constaterende dat:
de kosten van het innen van de onroerend zaakbelasting in Oegstgeest relatief hoog zijn;
bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarden een belangrijke kostenfactor vormen;
gemeente Tilburg met het project “Mijn WOZ – de burger telt mee” de innovatieprijs bedrijfsvoering 2013 heeft gewonnen;
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criteria voor deze prijs zijn de beste, meest praktische, gemakkelijkst denkbare aanpak om de bedrijfsvoering kwalitatief sterker te
maken;
dit project gaat om een moderne werkwijze met WOZ-voormeldingen, waarop door belanghebbenden interactief voorstellen voor
verbetering kunnen worden gedaan;

Overwegende dat:
het aantal bezwaren en vervolgprocedures en daardoor de kosten van het innen van de belasting beperkt kunnen worden door het beter
vaststellen van de WOZ-waarde;
het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in de dienstverlening door de gemeente kan bijdragen aan de gewenste situatie,
Oegstgeest zonder bezwaar;
Verzoekt het college:
Na te gaan of onze belastingsamenwerking BSR en de daarin samenwerkende gemeenten willen onderzoeken of met ingang van het
belastingjaar 2015 het excellente voorbeeld van gemeente Tilburg om te werken met interactieve voormeldingen van de WOZ-waarden kan
worden nagevolgd.
En gaat over tot de orde van de dag.
Motie nr. 9 van TO:
‘Terug naar Oegstgeest en blijven’.

Motie nr. 9 met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Motie nr. 10 van LO, PrO, VVD:
‘Toekomstvast kunstgras in De Voscuyl’.

Motie nr. 10 met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Motie nr. 10 van LO, PrO, VVD
Toekomstvast kunstgras in De Voscuyl

De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 27 februari 2014;
Kennis genomen hebbende van de discussie over een kunstgrasveld op het gemeentelijk sportpark De Voscuyl;
Constaterende dat:
de gebruikers van De Voscuyl al geruime tijd productief overleg voeren over een optimaal gebruik van het sportpark;
op 16 december 2013 de sportverenigingen en de gemeente overeen zijn gekomen samen te werken aan een toekomstvast sportbeleid;
VV Oegstgeest op dit moment niet beschikt over trainingsfaciliteiten die voldoen aan de normen die daaraan door de KNVB worden
gesteld;
VV Oegstgeest op basis van haar contracten met de gemeente stelt aanspraak te mogen maken op een kunstgrasveld;
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In de begroting van de gemeente de kapitaallasten van een investering van € 420.000 zijn opgenomen voor de aanleg van een
kunstgrasveld;

Overwegende dat integraal sportbeleid en een daaraan gerelateerde planmatige uitvoering onderdeel zijn van een toekomstvast sportbeleid;
Verzoek het college:
1. In overleg met de gebruikers van het sportpark (Voscuyl-overleg) een concreet plan op te stellen voor de optimalisering van het gebruik
van de sportaccommodatie.
2. In dit plan uit te gaan van voortgezet medegebruik door het Rijnlands Lyceum.
3. Het bedrag van € 420.000 beschikbaar te houden voor de aanleg van een kunstgrasveld.
4. Het plan uit te voeren zodra het door de raad is vastgesteld.
5. Te streven naar een raadsbehandeling van dit plan voor het zomerreces.
En gaat over tot de orde van de dag.
Motie nr. 11 van CDA, Lokaal, TO:
‘Uitvoeren aanleg kunstgras VV Oegstgeest’.

Motie nr. 11 met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.
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