LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 20 mei 2014
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5

--

Notulen van de raadsvergadering van 24 april
2014.

 de notulen van de raadsvergadering van 24 april 2014 ongewijzigd goed te
keuren en vast te stellen.

6

--

Lijst van besluiten genomen in de vergadering
van de raad van 24 april 2014.

 de lijst van besluiten genomen in de vergadering van de raad van 24 april 2014
vast te stellen.

9

--

Lijst van ingekomen stukken.

Categorie A
A1

Ongedateerde begeleidende brief bij de brief d.d. 7 april 2014 van de regionaal
commandant van de Brandweer Hollands Midden van mevrouw L.M. DriessenJansen, burgemeester Leiderdorp, en de heer drs. J.B. Waaijer, burgemeester
Oegstgeest, met betrekking tot de alternatieve locatie brandweerkazerne Leiden-Noord.
Afhandelingsvoorstel:
 Brieven voor kennisgeving aannemen.

A2

Brief d.d. 14 april 2014 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten,
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, waarin informatie over het evaluatieonderzoek
dat de Rekenkamercommissie op korte termijn zal starten naar de governance van
verbonden partijen van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en
Leidschendam-Voorburg.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.

A3

Brief d.d. 23 april 2014 van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten,
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, met betrekking tot de 3 decentralisaties sociaal
domein.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief voor kennisgeving aannemen.

A4

Brief d.d. 30 april 2014 van het bestuur van ABS Nieuw-Rhijngeest, met betrekking tot
de infrastructurele maatregelen rond brede basisschool Het DOK.
Afhandelingsvoorstel:
 Brief ter afdoening in handen van het college stellen.
1

Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

Categorie C
C1

Beantwoording van de door mevrouw K. Rosdorff, namens de LO-fractie, gestelde
vragen met betrekking tot het inpassingsplan RijnlandRoute in relatie tot gevolg van
verhoging geluidsoverlast Oegstgeester woningen (Rhijnhofweg).

Categorie D
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Dieselspoor van ruim 500 meter Lijtweg-Ommevoort-Lange Voort.
Standplaatsenbeleid (2014).
Stand van zaken initiatiefvoorstel zwembad Poelmeer.
Regie-Relatie-Risico’s: Uitvoeringsnota 2014-2018.
Bestrijden onkruid op niet-chemische basis.
Het opstellen van het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid.

Afhandelingsvoorstel:
 Raadsmededelingen D 1 t/m D 6 voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming van
de Politieke Ronde van 12 juni 2014 brengen.
11a

Z-14-01946

Zienswijze t.a.v. de begroting 2015 van
Servicepunt71.



geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp-begroting 2015-2018 van
de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71.

11b

Z-14-02051

Zienswijze t.a.v. de begroting 2015 van de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.



geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp-begroting 2015-2018 van
de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

11c

Z-14-01959

Zienswijze t.a.v. de begroting 2015 van de
Omgevingsdienst West-Holland.



een zienswijze in te dienen en daarin op te nemen het AB te verzoeken onderzoek te doen
naar schaalvergroting t.b.v. verbetering van de efficiency en kwaliteit.

11d

Z-14-01253

Zienswijze t.a.v. de begroting 2015 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden.

1.

in de zienswijze naar voren te brengen niet in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Holland Midden en daarbij de volgende punten
als zienswijze mee te delen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden:
a. specifieke begrotingsuitgangspunten programma Brandweer.
De raad is van mening dat een verdere korting conform de zgn. Strijknorm 2015 in de
toekomstige begrotingen van de VRHM (programma Brandweer) verwerkt dient te
worden.
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De raad is van mening dat in de voorstellen in het kader van “Meer Anders Minder”
deze taakstelling concreet vorm zou moeten krijgen.
De raad is van mening dat de uitkomsten van het onderzoek naar de herijking van de
verdeelmaatstaven (Cebeon) in 2014/2015 niet per definitie leidend zijn voor de
vaststelling van de begroting en daarmee de gemeentelijke bijdrage. In het kader van
Meer Anders Minder kan de Cebeon-norm ondergeschikt zijn.
b. Doelstellingen 2015 en een vooruitblik naar 2015.
De raad hecht belang aan een output-gerichte sturing en het motiveren en benutten
van zelf- en samenredzaamheid.
c. Vrijwilligersmanagement.
Aangegeven wordt dat het vinden en binden van voldoende repressief vrijwillig
personeel steeds moeizamer wordt. De Raad kijkt met belangstelling uit naar de visie
die ontwikkeld wordt op vrijwilligheid.
2. de burgemeester opdracht te geven als lid van het Algemeen Bestuur de zienswijze van de
gemeenteraad kenbaar te laten maken bij het Dagelijks Bestuur voor 6 juni 2014.
11e

Z-14-01467

Klachtenverordening gemeente Oegstgeest
2014.

1. de Klachtenverordening gemeente Oegstgeest 2014 vast te stellen;
2. het Intern klachtenreglement gemeente Oegstgeest 2001 in te trekken.

11f

Z-14-01627

Grondexploitatie grondpositie gebied VOF
Oegstgeest aan de Rijn per 01-01-2014.

1.

11g

Z-14-01638

Restgrondexploitatie Poelgeest.

1.

11h

--

Reactie op brief Gedeputeerde Staten (GS).



de grondexploitatie grondpositie VOF Oegstgeest aan de Rijn per 01-01-2014 vast te
stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
- de grondexploitatie is budgetneutraal;
- de grondexploitatie is niet risicovol; de risico’s zijn ondergebracht in de
grondexploitatie van de VOF Oegstgeest aan de Rijn;
2. met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wob geheimhouding tot einde project op te leggen ten aanzien van de bijlage, om de financiële positie
van de gemeente niet te schaden.
de actualisatie van de grondexploitatie Heemland Terras en Lange Voortse Driehoek
conform het voorliggende document “Actualisatie grondexploitatie HT&LVD” vast te
stellen met saldo op eindwaarde per 31-12-2013 van € 0,-;
2. het werkkrediet voor de te maken kosten in 2014 binnen de grondexploitatie voor een
bedrag van € 255.427,- beschikbaar te stellen;
3. geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet jo 10 Wob op te leggen ten aanzien van de
bijlagen om de financiële positie van de gemeente niet te schaden.
akkoord te gaan met bijgevoegde concept-reactie aan GS.
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ONDERWERP

Decentralisatie jeugdhulpverlening
(opdrachtgeverschap).

BESLUIT

1.

de uitvoering en coördinatie van het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp te
beleggen bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, in de vorm van een
dienstverleningsopdracht door het college;
2. de kosten van de gespecialiseerde jeugdzorg in 2015 gezamenlijk te financieren en daarbij
te werken met het verzekeringsmodel;
3. voor de opstart en coördinatie van het regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp in 2014
€ 18.150 beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;
4. kennis te nemen van de notitie Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp.
Voorstel met 10 stemmen voor (de leden Vogel, Zwart, Van Blitterswijk, Van Dillen,
Janssen, Van Pijkeren, Rolloos, Rosdorff, Spaargaren en Van Teylingen) en 9 stemmen
tegen (de leden Vos, Bus, Kocken, Kruidhof, Mroseck, Van den Ouweelen, Pasterkamp,
Simoons en Van Tongeren) aangenomen.

13

Z-14-00104

Bodembeheernota.



de Bodembeheernota vast te stellen.

Voorstel met 17 stemmen voor (de leden Van Blitterswijk, Bus, Van Dillen, Janssen, Kocken,
Kruidhof, Pasterkamp, Van Pijkeren, Rolloos, Rosdorff, Simoons, Spaargaren, Van
Teylingen, Van Tongeren, Vogel, Vos en Zwart) en 2 stemmen tegen (Mroseck en Van den
Ouweelen) aangenomen.
14

Z-14-00788

Aanpak illegaal gebruik gemeentegrond.

1. kennis te nemen van de aanpak illegaal gebruik gemeentegrond;
2. in te stemmen met de verkoopopbrengsten snippergroen gedurende de jaren 2014 en
2015 voor een totaal brutobedrag van € 256.000;
3. in te stemmen met de totale voorbereidingskosten van € 25.000;
4. deze voorbereidingskosten te dekken uit de verkoopopbrengsten snippergroen van 2014;
5. in te stemmen met de notariskosten voor het jaar 2014 ad € 16.000 en voor het jaar 2015
ad € 20.000;
6. deze notariskosten van € 16.000 te dekken uit de verkoopopbrengsten snippergroen
2014;
7. deze notariskosten van € 20.000 te dekken uit de verkoopopbrengsten snippergroen
2015;
8. in te stemmen het restant van de begrote inkomsten toe te voegen aan de reserve
“Groenvoorziening”;
9. in te stemmen met de bovenstaande aanpassingen in de meerjarenraming.
Voorstel met 17 stemmen voor (VVD, CDA, PrO, LO, D66) en 2 stemmen tegen (Lokaal)
aangenomen, met de aantekening dat punt 8 als hieronder wordt gewijzigd.
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Punt 8:
8. in te stemmen het restant van de begrote inkomsten van in totaal € 159.000, voor 2014
€ 39.000 en voor 2015 € 120.000, toe te voegen aan de reserve “Groenvoorziening”;
15

Z-14-01626

16

--

Grondexploitatie restgebieden NieuwRhijngeest.

1.

de grondexploitatie restgebieden Nieuw-Rhijngeest per 01-01-2014 vast te stellen en
daarmee de volgende uitgangspunten:
- de grondexploitatie heeft een ongewijzigd negatief saldo van € 14.617.000;
- de grondexploitatie bevat risico’s, waarvoor dekking is in de Risicoreserve
Grondexploitaties;
2. met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wob
geheimhouding tot einde project op te leggen ten aanzien van de bijlagen, om de
financiële positie van de gemeente niet te schaden;
3. een werkkrediet van € 5.956.000 voor het jaar 2014 beschikbaar te stellen conform de ter
inzage liggende kredietaanvraag.

Diverse benoemingen in commissies en
gemeenschappelijke regelingen.



te benoemen tot (plv.) lid van het:
Algemeen Bestuur Gevulei
- de heer J.J.G.M Roeffen
- mevrouw M.K. Simoons
Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
- de heer M.A. den Boer
- plv. de heer J.J.G.M. Roeffen
Algemeen Bestuur Holland Rijnland
- de heer J.B Waaijer
- mevrouw N.E.H.W. Zwart-Hendrikx
- de heer E. Bus
- plv. mevrouw I.J. van Dillen
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
- de heer J.J.G.M. Roeffen
- de heer G.J. Kruidhof
- plv. mevrouw M.K. Simoons
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
- de heer J.B. Waaijer
- plv. de heer J.J.G.M. Roeffen
Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
- de heer J.J.G.M. Roeffen
- mevrouw S.A.G. Mroseck
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16b

--

Motie nr. 1 van CDA, D66, LO, LOKAAL, VVD,
PrO:
Besteding opbrengst oude iPads.

Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
- de heer M.A. den Boer
- plv. de heer J.B. Waaijer
te benoemen tot lid van het:
Presidium
- de heer V.C. Janssen
- de heer E.G. van den Ouweelen
- mevrouw P.M. van Teylingen-Roest
- mevrouw M.K. Simoons
- mevrouw H.C. Pasterkamp
- de heer E.J van Bitterswijk
te benoemen tot lid van de:
Vertrouwenscommissie
- de heer V.C. Janssen
- mevrouw S.A.G. Mroseck
- mevrouw P.M. van Teylingen-Roest
- de heer B.M. Kocken
- de heer T.I.M. van Tongeren
- de heer E.J. van Blitterswijk
te benoemen tot lid van de:
Werkgeverscommissie
- mevrouw S.A.G. Mroseck
- mevrouw P.M. van Teylingen-Roest
- mevrouw M.K. Simoons
te benoemen tot (plv.) lid van de:
Commissie Audit
- de heer T.I.M. van Tongeren
- de heer S.A.S. Spaargaren
- de heer J. Vos
- de heer E.G. van den Ouweelen
- plv. de heer S.C. Vogel (1)
- plv. de heer J. Boer (2)

Unaniem conform de motie besloten.
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Motie nr. 1 van CDA, D66, LO, LOKAAL, VVD, PrO
Besteding opbrengst oude iPads
De raad van de Gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 20 mei 2014;
Overwegende dat:
 Raadsleden hun oude iPads hebben overgenomen voor een bedrag van € 25,- per stuk;
 De griffie de suggestie heeft gedaan de opbrengst à € 700,- ten goede te laten komen aan een goed doel;
 De gemeente sinds 2008 een van de Millenniumgemeentes is in Nederland;
 Dit jaar gekozen is om aandacht te besteden aan het Millenniumdoel “bestrijding van extreme armoede en honger”;
 Het goed is als de gemeente niet alleen in woord maar ook in daad laat zien een bijdrage te willen leveren aan de bestrijding van
armoede en honger;
 Een geldelijke bijdrage aan de bestrijding van armoede en honger gepast zou zijn in het kader van het huidige millenniumdoel;
 Oud-wethouder Haanstra zich bevlogen inzet voor haar stichting Eta Baithute die tot doel heeft kinderen die in Lesotho in armoede leven
te helpen;
 Oud-wethouder Haanstra verzocht heeft eventuele giften bij haar afscheid te voldoen aan de stichting Eta Baithute;
Verzoekt de voorzitter van de Gemeenteraad:
 Namens de Gemeenteraad de opbrengst van de verkoop van iPads à € 700,- bij gelegenheid van het afscheid van oud-wethouder
Haanstra te doneren aan de stichting Eta Baithute met als doel kinderen in armoede in Lesotho te helpen;
En gaat over tot de orde van de dag.
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