LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 12 juni 2014
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Z-14-02059

Concept-zienswijze begroting 2015 Holland
Rijnland.
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Z-14-01948

Ontwerpbegroting RDOG 2015 Hollands Midden. 1.
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CB-14-342

RijnlandRoute – Zienswijze op Ontwerp Tracé
Besluit.
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Z-14-01778

Begrotingswijziging 2014 / Begroting 2015
GR KDB.

1.

1.

in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Holland
Rijnland met daarbij de volgende punten als zienswijze mee te delen aan het Dagelijks
Bestuur van Holland Rijnland:
a. afspraken te laten maken over de aanpassing van de ontwerp-programmabegroting
2015 waarin de minimale bezuiniging van 25% wordt meegenomen, dan wel over het
opstellen van een compleet nieuwe begroting zodra duidelijkheid is over #Kracht 15;
b. het bedrag dat overblijft uit de jaarrekening 2013 over te hevelen naar de begroting
2014 en die derhalve met dit bedrag te verhogen;
c. Holland Rijnland maakt in de loop van 2014 een deugdelijke raming van de
reorganisatie en treft een voorziening voor de jaarrekening 2014;
d. aandacht te vragen voor het respecteren van de gemaakte financiële afspraken in het
kader van de 3D-operatie, gericht op het gebruik op de uitvoering van het regionaal
opdrachtgeverschap jeugd;
e. aandacht te vragen voor een betere kwantificering en onderbouwing van de risicoparagraaf;
2. deze zienswijze voorafgaand aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 25 juni
2014 kenbaar te maken.
vooralsnog niet in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2015 van de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden omdat deze geen rekening houdt met
de regionale financiële kaders van een bezuiniging van 5,31% in 2015 (de zogenaamde
Strijknorm);
2. de voorwaarde te stellen dat het onderzoek naar de bedrijfsvoering ook inhoudt dat
antwoord wordt gegeven op de uitgangspunten van de Strijknorm, zodanig dat dit dan tot
aanpassing van de begroting 2015 zal leiden.
in te stemmen met de concept-zienswijze Ontwerp Tracé Besluit RijnlandRoute.

in een zienswijze (bijlage) op de ontwerpbegroting 2015 van de GR KDB op te nemen dat
het DB wordt verzocht, uiterlijk eind september 2014, voorstellen te doen om de meerjarige stijging van de gemeentelijke bijdragen terug te dringen. Tevens wordt het DB
verzocht de gemeenten bij de beleidskeuzes hierover te betrekken;
2. kennis te nemen van de herziene begroting 2014.


Motie nr. 2 van PrO, D66 en Lokaal met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen
aangenomen.
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Motie nr. 2 van PrO, D66 en lOKAAL
De concept-zienswijze begroting KDB 2015
De raad van de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op 12 juni 2014;
Gelezen hebbende: de concept-zienswijze begroting KDB 2015;
Overwegende dat:
- het de vraag is welke regio de inwoners van Oegstgeest met afstand tot de arbeidsmarkt de meeste kansen op werk biedt;
- met de verwachte invoering van de Participatiewet op 1-1-2015 de gemeente verantwoordelijk is voor de participatie van haar inwoners;
- en de sociale werkvoorziening nauwelijks meer openstaat voor nieuwe instroom;
- zonder gerichte maatregelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weinig kans hebben op het vinden van een reguliere baan;
- zowel investeringen in de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt als de inkomensondersteuning aan mensen zonder werk
door de gemeente worden bekostigd;
Roept het college op;
A. Om in september 2014 de regeling te evalueren op de resultaten voor Oegstgeester werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt;
B. In (sub)regionale samenwerking werk te maken van een van werk naar werk traject voor mensen die op afstand komen te staan van de
arbeidsmarkt, maar geen aanspraak meer kunnen maken op de sociale werkvoorziening;
C. In (sub)regionale samenwerking ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijvend in balans komt met
de behoefte aan banen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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