LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 27 november 2014
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

4

--

Notulen van de raadsvergadering van
28 oktober 2014.



de notulen van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 2014, met inachtneming van
een kleine wijziging, goed te keuren en vast te stellen.

6

--

Notulen van de raadsvergadering van
30 oktober 2014.



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

11

--

Lijst van ingekomen stukken.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

13 a

Z-14-04129

Aansluiting Veiligheidshuis.

1. per 1 januari 2015 aan te sluiten bij het Regionale Veiligheidshuis Hollands Midden;
2. de jaarlijkse kosten van deelname ad € 5.422 te dekken uit het surplus, verkregen door
omlegging van de financieringsstromen binnen de Veiligheidsregio Holland Midden.

13 b

Z-14-03117

Jaarrekening en bestuursverslag OPOO 2013.



13 c

Z-14-01172

Bestemmingsplan De Punt (De Pointe).

1.

13 d

Z-14-05000

Vaststellen belastingverordeningen 2015.

1.

met de jaarrekening 2013 van de openbare rechtspersoon ‘Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest’ in te stemmen.

het bestemmingsplan De Punt (voorheen De Pointe) (GML bestand NL.IMRO.0579.De
Pointe-VA01) met de daarbij behorende Nota Zienswijze, Overleg en Wijzigingen vast te
stellen;
2. het bestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen.
gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet vast te stellen de volgende
verordeningen:
- Verordening rioolheffing 2015;
- Verordening afvalstoffenheffing 2015;
- Verordening toeristenbelasting 2015;
- Verordening hondenbelasting 2015;
- Verordening precariobelasting 2015;
- Verordening marktgeld 2015;
- Legesverordening 2015;
2. de Verordening onroerende-zaakbelasting 2015 te behandelen in de raad van 18
december 2014.

1

Agenda
nr.
14

Voorstel
nr.
Z-14-03417

ONDERWERP

Keuze toekomstige bestuurlijke en ambtelijke
samenwerking.

BESLUIT

1.

als strategische partners aan te merken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten,
Zoeterwoude; de Leidse Regio. En met genoemde gemeenten nadrukkelijker te gaan
samenwerken’;
2. te blijven samenwerken op verschillende schaalniveaus en daarom de bestaande
samenwerkingsverbanden op hogere niveaus dan de Leidse Regio te continueren;
3. binnen bestaande samenwerkingsverbanden nadrukkelijker op te trekken met eerder
genoemde gemeenten;
4. het college te verzoeken na verkennende gesprekken met genoemde gemeenten te komen
met een procesvoorstel.
Unaniem besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders; het voorstel is
hiermee aangenomen.



15

16

Z-14-04099

Z-14-04099

Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV
en 2015 I van de RDOG.

Inbrengen van visie.

Amendement A van D66, VVD, LO, CDA, PrO en LOKAAL met 18 stemmen voor en 0
stemmen tegen unaniem aangenomen.
Motie nr. 2 van D66 en VVD met 13 stemmen voor (VVD, D66, CDA, LO) en 5 stemmen
tegen (PrO, LOKAAL) aangenomen.



in te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2014 IV en 2015 I van de RDOG.



Amendement C van LO met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen unaniem
aangenomen.



de visie “Zelfstandig én in samenwerking” als discussiestuk in te brengen.



Voorstel met 16 stemmen voor (VVD, D66, Lo, PrO, CDA) en 2 stemmen tegen (LOKAAL)
conform het gewijzigde voorstel aangenomen.
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