LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
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Notulen van de raadsvergadering van 25
september 2014.



de notulen van de raadsvergadering 25 september 2014, met inachtneming van een
kleine wijziging, goed te keuren en vast te stellen.

Notulen van de raadsvergadering van 30
september 2014.



de notulen van de raadsvergadering van 30 september 2014 ongewijzigd goed te keuren
en vast te stellen.

Lijst van ingekomen stukken.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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Z-14-02393

Het reguleren van de elektronische weg van
WOB-verzoeken.

1.

13 b

Z-14-00328

Voorstel tot intrekking van de Verordening
Programmaraad Rijnland Bollenstreek.

1. de Verordening Programmaraad Rijnland Bollentreek in te trekken;
2. het vanuit Oegstgeest benoemde lid van deze programmaraad, de heer H. Olthof, onder
dankzegging eervol te ontslaan;
3. het budget voor de programmaraad vanaf 2015 ten gunste van het meerjarensaldo vrij te
laten vallen.

13 c

Z-14-03495

Vaststellen nieuwe Archiefverordening 2014.

1. de Archiefverordening Oegstgeest 2014 vast te stellen;
2. de Archiefverordening Oegstgeest 2007 in te trekken.
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Benoeming plaatsvervangend commissielid.
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Z-14-04027

2e Voortgangsrapportage 2014 gemeente
Oegstgeest.

1.

met ingang van 1 november 2014 op grond van artikel 2:15, eerste lid, van de Awb te
bepalen dat voor verzoeken op grond van de Wob gericht aan de raad via de elektronische
weg – waaronder e-mail en fax – een daarvoor vastgesteld digitaal formulier dient te
worden gebruikt;
2. op grond van artikel 4:4 Awb het formulier Verzoekt Wet Openbaarheid van bestuur vast
te stellen.

mevrouw B. van Duren te benoemen tot plaatsvervangend commissielid.

de 2e voortgangsrapportage 2014 vast te stellen en akkoord te gaan met de voorgestelde
wijzigingen van de begroting;
2. akkoord te gaan met de voorgestelde meerjarig mutaties;
3. akkoord te gaan met de voorgestelde investeringen;
4. akkoord te gaan met het afsluiten van de voorgestelde investeringen.
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Controleprotocol 2014.

BESLUIT



het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 en verder vast
te stellen.



Amendement A van CDA, VVD en LO ‘Rapporteringstolerantie 2014’ met 10 stemmen
voor (VVD, CDA, LO) en 9 stemmen tegen (D66, PrO, Lokaal) aangenomen.

Besturingsmodel Oegstgeest en implementatie
tienpuntenplan.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

1.

de notitie Besturingsmodel Oegstgeest vast te stellen inclusief het daarin opgenomen
implementatieplan en kennis te nemen van de voortgang in de implementatie van de
overige onderdelen uit het tienpuntenplan, zoals dit door het college ter hand wordt
genomen;
2. voor de bekostiging van het implementatieplan voor het besturingsmodel een bedrag van
€ 40.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Z-14-02862

Bedrijfsmatig gebruik deel Bos van
Wijckerslooth.

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit: het gebruiken van
gronden in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van bedrijfsmatig gebruik als
buitenspeelruimte van een deel van het Bos van Wijckerslooth dat in eigendom is van de
eigenaar van Rhijngeesterstraatweg 40:
1. voorschriften aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden, te weten:
- dat de omgevingsvergunning wordt voorzien van een goede ruimtelijke
onderbouwing;
- dat er tegen het beoogde gebruik geen milieuhygiënische en andere belemmeringen
bestaan;
2. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen

Z-14-03928

Beleidsplan participatie en
inkomensondersteuning 2015-2016.

1.

het Beleidsplan participatie en inkomensondersteuning2015-2016 ‘Aan de slag……’ vast
te stellen, waarmee de volgende uitgangspunten worden onderschreven:
- het specifiek ondersteunen van de doelgroep met een beperking en een loonwaarde
beneden het minimumloon;
- het inzetten van loonkostensubsidies en beschut werk voor het kunnen laten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt van bepaalde doelgroepen;
- het opleggen van de tegenprestatie aan bijstandsgerechtigden door middel van het
trechtermodel;
- het inzetten van specifieke inkomensondersteuning voor schoolgaande kinderen en
maatwerk middels individuele bijzondere bijstand;
- het vormgeven van een maatwerkvoorziening als gevolg van de afschaffing van de
Wtcg en CER in de vorm van een uitgebreide collectieve zorgverzekering voor
minima, chronisch zieken en gehandicapten;
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2. kennis te nemen van het feit dat het college de aangenomen motie met betrekking tot de
verbinding economische agenda met sociale opgave, aangenomen op 27 februari 2014, en
de motie concept-zienswijze begroting KDB, aangenomen op 12 juni 2014, als afgedaan
beschouwt.



Motie 1 van PrO, Lokaal, D66, LO, CDA en VVD “Van (mee)denken naar (mee) doen’
met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
Amendement B van PrO en Lokaal ‘Langdurig Sociaal’ met 19 stemmen voor en 0
stemmen tegen aangenomen.
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