LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 24 april 1014
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5

--

Notulen van de raadsvergadering van
27 februari 2014.

 de notulen van de raadsvergadering van 27 februari 2014 - met inachtneming van
een kleine wijziging - goed te keuren en vast te stellen.

6

--

Lijst van besluiten genomen in de vergadering
van de raad van 27 februari 2014.

 de lijst van besluiten genomen in de vergadering van de raad van 27 februari
2014 vast te stellen.

7

--

Notulen van de raadsvergadering van 25 maart
2014.

 de notulen van de raadsvergadering van 25 maart 2014 goed te keuren en vast te
stellen.

8

--

Notulen van de raadsvergadering van 27 maart
2014.

 de notulen van de raadsvergadering van 27 maart 2014 goed te keuren en vast te
stellen.

9

--

Notulen van de raadsvergadering van 28 maart
2014.

 de notulen van de raadsvergadering van 28 maart 2014 goed te keuren en vast te
stellen.

12

--

Lijst van ingekomen stukken.

Categorie A
A1

Jaarverslag 2012/2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL).
Afhandelingsvoorstel:
 Jaarverslag voor kennisgeving aannemen.

A2

Management-informatie Regiotaxi jaaroverzicht 2013, inclusief specificatie 4e kwartaal.
Afhandelingsvoorstel:
 Management-informatie voor kennisgeving aannemen.

A3

Brief d.d. 25 februari 2014 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waarin het
verzoek vanuit uw kaderstellende en controlerende taak bij de opstelling van de
begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 rekening te willen houden met de
informatie in de bijgevoegde Begrotingscirculaire 2015-208.
Afhandelingsvoorstel:
Brief en begrotingscirculaire voor kennisgeving aannemen.
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nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

A4

Brief d.d. 6 maart 2014 van de heer J.W. van Tuijl, vennoot van de VOF Oegstgeest aan
de Rijn, waarin de mededeling dat de vastgestelde grondexploitatie 2014 (een niet
openbaar stuk, op grond van artikel 10, lid 2, onder b) van de VOF voor u ter inzage ligt
in de leeskamer.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief en grondexploitatie voor kennisgeving aannemen.

A5

Brief d.d. 11 maart 2014 van de Omgevingsdienst West-Holland, waarin informatie
over een aantal belangrijke ontwikkelingen bij de dienst, zoals verandering in
bestuurlijke aansturing van de dienst en verzoek tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling door de gemeente Alphen aan den Rijn.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.

A6

Brief d.d. 12 maart 2014 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten,
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, waarbij gevoegd het rapport over een
gezamenlijk onderzoek naar het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland
door zes samenwerkende rekenkamers en rekenkamercommissies, en een persbericht
over de meerwaarde en risico’s RIF.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief, rapport en persbericht voor kennisgeving aannemen.

A7

Brief d.d. 27 maart 2014 van de Commissaris van de Koning in de provincie ZuidHolland, waarbij gevoegd een afschrift van zijn besluit van 2 maart 23014 betreffende
de benoeming van de heer drs. J.B. Waaijer tot waarnemend burgemeester van de
gemeente Oegstgeest met ingang van 1 april 2014.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief en besluit voor kennisgeving aannemen.

A8

Brief d.d. 1 april 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap
Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB), waarbij gevoegd de ontwerpherziening
begroting 2014 en de ontwerpbegroting dienstjaar 2015, met verzoek uw zienswijze
omtrent de ontwerpbegroting vóór 1 juni a.s. naar voren te brengen.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief, begrotingswijziging en begroting 2015 ter afdoening in handen van het
college stellen.
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Categorie B
B1

Brief d.d. 5 maart 2014 van de heer D. van der Heijden, mede namens zeer veel
bewoners en andere gebruikers van het Bos van Wijckerslooth, waarin het verzoek geen
toestemming meer te geven voor het “lasergamen” op commerciële basis in het bos.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief er afdoening in handen van het college gesteld.

Categorie C
C1

Beantwoording van de door de heer S. Spaargaren namens, de VVD-fractie, gestelde
vragen met betrekking tot de garantie veiligheid kinderen Oegstgeest na huisvesting
van veroordeelde pedo Benno L. in Leiden

Categorie D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

Preventie- en handhavingsplan Alcohol.
Handhaving VvE Complex Lange Voort.
Situatie bij de Vogels.
Integrale wijkgebonden ouderenzorg.
Reactie op conceptprogramma RDOG HM.
Herhuisvesting gemeentelijke organisatie.
Onderzoeksopzet ‘samenwerkingsbehoefte’.
Beantwoording vragen vanuit de commissie Ruimte m.b.t. de verklaring geen
bedenkingen afrit FloraHolland – A44 en verkeersbesluiten Rijnzichtweg.
RijnlandRoute – planologisch kader en referentieontwerp.

Afhandelingsvoorstel:
 Raadsmededelingen D 1 t/m D 9 voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming van
de Politieke Ronde van 10 april 2014 brengen.
14

Z-14-01187 RijnlandRoute – Ontwerp Provinciaal



in te stemmen met de concept-zienswijze OPIP RijnlandRoute.

Inpassingsplan – zienswijze.
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Z-14-01187 Het wijzigen van de Gemeenschappelijke

Regeling VRHM en RDOG.

BESLUIT

A. de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden te wijzigen;
B. de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden te wijzigen;
C. deze besluiten in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2014.

17

--

Benoeming plaatsvervangend commissieleden.
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66,
VVD, PrO, LO, CDA en LOKAAL)

te benoemen tot plv. commissielid:
- dhr. K. Zuidhoek en dhr. A.N.J. Vos (D66);
- dhr. M. Rolloos en mw. S.M. Verlinden (VVD);
- mw. A.G. Polak en dhr. C.M.F. Burger (PrO);
- dhr. F.R. van Dissel en dhr. M.A. van Melis (LO);
- mw. M.I. van Pijkeren-Koevoet (CDA);
- dhr. B. van Werkhoven en dhr. J. Boer (LOKAAL)

19

--

Tijdelijke benoeming leden AB-Gevulei.
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66,
VVD, PrO, LO, CDA en LOKAAL)

tijdelijk te benoemen tot lid van het AB Gevulei:
- mw. W.E. Tönjann-Levert en dhr. V.C. Janssen.

20

--

Tijdelijke benoeming leden AB Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66,
VVD, PrO, LO, CDA en LOKAAL)

Tijdelijk te benoemen tot lid van het AB Omgevingsdienst West-Holland (ODWH):
- dhr. J.J.G.M. Roeffen en dhr. G.J. Kruidhof.
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