LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 28 mei 2015
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was

Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

7

Z-15-07306

Lijst van ingekomen stukken.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

9a

Z-14-01561

Wensen/bedenkingen inzake vaststelling
wijzigingsplan Langevoortse Driehoek.



geen wensen of bedenkingen te uiten op het voornemen van het college van burgemeester
en wethouders om het wijzigingsplan Lange Voortse Driehoek vast te stellen.

9b

Z-15-06488

Herziening grondexploitatie restgebieden
Nieuw-Rhijngeest 2015.

1.

9c

Z-15-06489

Herziening grondexploitatie VOF-gronden
Nieuw-Rhijngeest.

1.

9d

Z-15-06510

Actualisatie grondexploitatie Heemland Terras
& Langevoortse Driehoek 2015.

1.

de herziene grondexploitatie restgebieden Nieuw-Rhijngeest per 01-01-2015 vast te
stellen;
2. een voorbereidingskrediet van é 155.000 voor het gebied Frederiksoord Zuid/
Kamphuizerpolder beschikbaar te stellen;
3. een werkkrediet van € 5.576.000 voor het jaar 2013 beschikbaar te stellen conform de ter
inzage liggende kredietaanvraag;
4. verbetering van het resultaat en afboeking van historische kosten beide ten laste van de
Voorziening Grondexploitatie te brengen, per saldo een positief effect van € 629.319;
5. met toepassing van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegevoorstel CB-15-993 te bekrachtigen.
de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest VOF-gronden herziening per 01-01-2015 vast te
stellen;
2. met toepassing van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegevoorstel CB-15-946 te bekrachtigen.
de herziening van de grondexploitatie Heemland Terras en Langevoortse Driehoek
conform het voorliggende document ‘Actualisatie grondexploitatie HT&LVD’vast te
stellen;
2. het werkkrediet voor de te maken kosten in 2015 binnen de grondexploitatie voor een
bedrag van € 1.651.913 beschikbaar te stellen;
3. het resultaat van -/- € 348.422 ten laste van de Voorziening Grondexploitatie te brengen;
4. met toepassing van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegevoorstel CB-15-992 te bekrachtigen.
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Agenda
nr.
10

Voorstel
nr.
Z-15-07139

ONDERWERP

Invoering nieuw vergadermodel gemeenteraad
Oegstgeest.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

BESLUIT

1.

de nieuwe vergaderwijze in te voeren en te gaan werken volgens de in het voorstel
benoemde punten;
2. de griffie te verzoeken een raadsvoorstel voor besluitvorming voor te leggen tot
aanpassing van het Reglement van Orde en de Verordening op de raadscommissies;
3. de griffie opdracht te geven een voorzitterstraining voor die raadsleden te organiseren die
opgesteld staan voor de voorzittersfunctie;
4. een evaluatie te laten verrichten na een jaar van uitvoering.




11

Z-15-07178

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Amendement A van VVD, LOKAAL en PrO ‘Debattraining binnen BOB-model’ met 16
stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Amendement B van D66 ‘Reflectie op invoering BOB’ ingetrokken.
Amendement C van PrO ‘Houd het presidium technisch’ met 16 stemmen voor en 3
stemmen tegen aangenomen.

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016-2019 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen
van de conceptbegroting 2016-2019 van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)
door het Algemeen Bestuur van de BSGR.
De gemeenteraad van Oegstgeest beveelt aan om met ingang van 2017 de opzet van de
begroting van de BSGR uit te breiden met informatie over te leveren prestaties en daarbij
behorende prestatie-indicatoren. De begroting vormt dan een basis voor sturing en controle
op basis van financiële én inhoudelijke informatie waarbij geleverde prestaties in relatie
kunnen worden gebracht met de kosten en opbrengsten. Door het toevoegen van deze
informatie aan de begroting worden de deelnemende gemeenten beter in staat gesteld om bij
te dragen aan de sturing en controle van de BSGR.


12

Z-15-07179

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Omgevingsdienst
West Holland.

Amendement D van D66 en PrO ‘Zienswijze conceptbegroting 2016 BSGR’ met 19
stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen; overgenomen door het college.

De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen.
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van de conceptbegroting voor 2016 van 13 april 2015 door het Algemeen Bestuur.

2

Agenda
nr.
13

Voorstel
nr.
Z-15-07181

ONDERWERP

BESLUIT

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van de conceptbegroting voor 2016 van de Veiligheidsregio Midden door het Algemeen
Bestuur.

14

Z-15-07180

Vaststellen zienswijze op de conceptbegroting
voor 2016 van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden.

Vaststelling van het voorstel is opgeschoven naar de raadsvergadering van 25 juni 2015.

15

Z-14-05187

Vaststellen Gebiedsvisie en voorstel
Langenakker.

1. de gebiedsvisie “Tuin van Oegstgeest” vast te stellen;
2. het exploitatiegebied “Langenakker” gelegen in de Kamphuizerpolder uit ten breiden met
een gebied ten noorden van de school Het DOK;
3. inbreiding aan de noord- en zuidzijde conform de gebiedsvisie toe te staan en deze
locaties te bestemmen voor woningbouw;
4. in verband met verordening 212 ten aanzien van de aankoop van Rijnsburgerweg 33 geen
wensen en bedenkingen te uiten;
5. met toepassing van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegevoorstel CB-14-732 te bekrachtigen.

3

4

