LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 18 december 2014
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

4

--

Notulen van de begrotingsraadsvergadering van 
6 november 2014.

de notulen van de begrotingsraadsvergadering van 6 november 2014 goed te keuren en
vast te stellen.

6

--

Notulen van de raadsvergadering van 27
november 2014.



de notulen van de raadsvergadering van 27 november 2014, met een kleine aanpassing,
goed te keuren en vast te stellen.

11

--

Lijst van ingekomen stukken.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

13 A

Z-14-00896

Vaststellen programma en overzicht onderwijshuisvesting 2015



in 2015 een krediet van € 65.590 beschikbaar te stellen voor eerste inrichting voor het
voortgezet speciaal onderwijs van de Prof. dr. Leo Kannerschool.

13 B

Z-14-04410

Vaststellen Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest
2015.



de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest 2015 vast te
stellen.

14

Z-14-05000

Belastingverordeningen 2015.



de Verordening onroerendezaakbelasting 2015 vast te stellen.

15

Z-14-04807

Decemberwijzigingen.

1.

in het kader van de decemberwijzigingen de volgende wijzigingen op de begroting 2014
vast te stellen:
a. ten behoeve van de ‘eenmalige koopkrachttegemoetkoming’ een incidentele last van
€ 49.766 in de begroting 2014 op te nemen en deze te dekken uit het begrotingsresultaat;
b. ten behoeve van de eenmalige verhoging van de regeling chronisch zieken een
incidentele last van € 24.000 in de begroting 2014 op te nemen en deze te dekken uit
het begrotingsresultaat;
c. als gevolg van de verkoop van het perceel Haarlemmertrekvaart 227 een incidentele
bate van € 29.617 in de begroting 2014 op te nemen en deze ten gunste te brengen
van de algemene reserve;
d. als gevolg van de bijstelling van de algemene uitkering voor 2014 een incidentele bate
van € 328.014 in de begroting 2014 op te nemen en deze ten gunste te brengen van
het begrotingsresultaat;
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Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

e.

ten behoeve van de werkzaamheden van bureau Berenschot een incidentele last van
€ 36.000 in de begroting 2014 op te nemen en deze te dekken uit het begrotingsresultaat;
f. als gevolg van diverse trajecten i.h.k.v. organisatieontwikkeling en incidentele last
van € 150.700 in de begroting 2014 op te nemen en deze te dekken door een
onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling;
2. vooruitlopend op de jaarrekening 2014 in te stemmen met het uitgangspunt dat de
gerealiseerde doorbelasting van personeelskosten gelijk is aan de begrote doorbelasting
van personeelskosten.
Voorstel met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen geamendeerd aangenomen.

16

Z-14-04228

Verordeningen Werk en Inkomen 2015.

Amendement A van D66 – na hoofdelijke stemming – met 19 stemmen voor en
0 stemmen tegen unaniem aangenomen.

de volgende verordeningen vast te stellen:
1. de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Oegstgeest 2015;
2. de Verordening krediethypotheek en pandovereenkomst gemeente Oegstgeest 2015;
3. de Handhavingsverordening Participatiewet, IOWA en IOAZ gemeente Oegstgeest 2015;
4. de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015;
5. de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015;
6. de Afstemmingsverordening Participatiewet BBZ, IOAW en IOAZ gemeente Oegstgeest
2015;
7. de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oegstgeest
2015;
8. de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015.
Voorstel met 18 stemmen voor (VVD, LO, D66 excl. Kocken, CDA, PrO, LOKAAL) en 1 stem
tegen (D66 Kocken) geamendeerd aangenomen.


Amendement B van CDA en D66 met 12 stemmen voor (PrO, CDA, D66, LOKAAL) en
7 stemmen tegen (VVD, LO) aangenomen.



Motie 1 van CDA met 12 stemmen voor (PrO, CDA. D66, LOKAAL) en 7 stemmen tegen
(VVD, LO) aangenomen.



Motie 2 van D66 met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen unaniem aangenomen.
2

Agenda
nr.
17

Voorstel
nr.
Z-14-03298

ONDERWERP

8ste Wijziging gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

BESLUIT

1.

in te stemmen met de 8ste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland;
2. in te stemmen met de inwerkingtreding van de deze wijziging op 1 juni 2014.

3

