LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 25 juni 2015
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

10

Z-15-07306

Lijst van ingekomen stukken.

12 a

Z-15-06878

Regionaal Risicoprofiel Hollands Midden en

Meerjaren Beleidsplan van Brandweer Hollands
Midden 2016-2019.

het concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019, en
specifiek de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven.

12 b

Z-15-06926

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van Holland Rijnland.

de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016 van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:





de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

1.

het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met
voorliggende begroting met inachtneming van de toezegging van het DB in het Pho
d.d. 22 mei 2015 om uiterlijk in december 2015 een eerste begrotingswijziging voor
besluitvorming in het AB aan te bieden waarin een heldere en actuele koppeling is
gemaakt tussen doelen, prestaties (op basis van de te ontwikkelen Kansenkaart) en
middelen;
2. het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren het DB te verzoeken om in
de gewijzigde begroting een duidelijker onderscheid te maken tussen:

de activiteiten/prestaties en hiermee samenhangende lasten op het onderdeel
jeugd die het AB autoriseert met het vaststellen van de Programmabegroting
2016, en
 de activiteiten/prestaties en lasten die in een separate begroting worden
geautoriseerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap
Jeugdzorg;
3. dit advies kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
12 c

Z-15-07177

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting 2016 van Servicepunt71.



de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016-2019 van de
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 naar voren te brengen:
de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2016-2019 van Servicepunt71 door het
Algemeen Bestuur.
1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

12 d

Z-15-07227

Vaststellen Algemene subsidieverordening
Oegstgeest 2015.



de Algemene subsidieverordening Oegstgeest 2015 vast te stellen.

12 e

Z-15-07429

Verzoek reactie op voornemen deelneming in
de coöperatie “GGD Support Centrum”.



de volgende zienswijze ten aanzien van het voornemen van het AB van de RDOG HM tot
mede oprichting van en deelname in de coöperatie “GGD Support Centrum” naar voren
te brengen:
de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
voornemen van het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tot mede oprichting van en deelname in genoemde coöperatie.

12 f

Z-14-03195

Vaststellen Verordening leerlingenvervoer
gemeente Oegstgeest 2015.



de Verordening leerlingenvervoer vast te stellen.

12 g

z-15-07143

Vaststellen Rioolverordening gemeente
Oegstgeest.



de Rioolverordening gemeente Oegstgeest vast te stellen.

12 h

Z-14-05763

Leidse Agglomeratie Bereikbaar - vaststellen
bereikbaarheidsplan Leidse Regio.



het bereikbaarheidsplan LAB 071 ‘de Leidse Ring’ vast te stellen.

12 i

Z-15-07509

Vaststellen Beeldregieplan Rijnvaert.



het Beeldregieplan Rijnvaert vast te stellen als aanvulling op de gemeentelijke
welstandsnota.

13

Z-15-07182

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
(GR-KDB).


1.

de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 e.v. van de
Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) naar voren te
brengen:
de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het door het
Algemeen Bestuur van de GR-KDB vaststellen van de conceptbegroting 2016.

2. het Algemeen Bestuur van de GHR-KDB te adviseren om het Dagelijks Bestuur te
verzoeken zo spoedig mogelijk met een begrotingswijziging 2016 te komen waaruit
duidelijk naar voren komt wat de consequenties zijn van de invoering van de
Participatiewet.
14

Z-15-07182

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



de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2016 van de
gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden naar voren te brengen:

2

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het door het
Algemeen Bestuur van de RDOG HM vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2016.
Wel vinden wij het van belang dat wanneer er toch tekorten in de begroting dreigen, er
tijdig keuzes aan het bestuur worden voorgelegd die erop gericht zijn deze tekorten te
voorkomen.
15

Z-15-07379

Vaststellen beleidsplan Verduurzamen
openbare verlichting.

1. de beleidsnota “Verduurzamen van openbare verlichting” vast te stellen;
2. conform de laatste inzichten op het gebied van openbare verlichting de afschrijvingstermijn van armaturen te wijzigen van 15 jaar naar 20 jaar en de afschrijvingstermijn van
lichtmasten te wijzigen van 30 jaar naar 40 jaar en deze wijzigingen mee te nemen in de
volgende actualisatie van de Nota Activabeleid.

16

Z-15-06972

Jaarstukken 2014 gemeente Oegstgeest



de Jaarstukken 2014 gemeente Oegstgeest vast te stellen.

17

Z-15-08174

Administratieve wijziging voorafgaand aan
1e voortgangsrapportage.



de (meerjarige) administratieve wijziging zoals omschreven onder “consequenties
financieel” vast te stellen

18

Z-15-07947

Perspectiefnota 2014-2019.
1e Voortgangsrapportage 2015.
Onderdeel 1, structurele doorwerking.

1.

de 1e voortgangsrapportage 2013 vast te stellen en daarmee:
a. vast te stellen de structurele doorwerking van het resultaat 2014, te weten de punten
2.1 t/m 2.8 op blz. 5 van de ‘Perspectiefnota 2015-2019’, met de volgende gevolgen
voor de begroting 2015 en het meerjarenbeeld 2016-2019:

2015
- 38.166
- 124.144
- 162.310

2016
- 25.084
57.429
32.345

Saldi MJB 2015-2018 na dec wijzigingen 2014
Totaal doorwerking resultaat 2014
Saldi na doorwerking resultaat 2015

2017
- 150.355
43.090
- 107.265

2018
- 81.418
10.656
- 92.074

2019
- 125.817
4.484
- 121.333

b. vast te stellen de 1e voortgangsrapportage 2015, te weten de punten 1.1 t/m 6.10 van
tabel 3.3 op blz. 38-29 van de ‘Perspectiefnota 2015-2019’, met de volgende gevolgen
voor de begroting 2015 en het meerjarenbeeld 2015-2019:
Saldi na doorwerking resultaat 2014
Totaal 1e voortgangsrapportage 2015
Saldi na 1e voortgangsrapportage

2015
- 162.310
4.203
- 158.107

2016
32.345
- 371.731
- 339.386

2017
- 107.265
- 362.575
- 469.840

2018
- 92.074
- 409.125
- 501.199

2019
- 121.333
- 455.930
- 577.263

Voorstel met 10 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.
3

Voorstel
nr.
21

Z-15-07947

ONDERWERP

Perspectiefnota 2015-2019.
Onderdeel 2, Perspectiefnota 2015-2019.

Saldi na 1e voortgangsrapportage
Totaal Perspectiefnota 2015-2019
Saldi na 1e voortgangsrapportage

2015
- 158.107
- 181.902
- 340.009

BESLUIT

1.

2016
- 339.386
573.063
233.677

de Perspectiefnota 2015-2019 vast te stellen en daarmee:
vast te stellen de punten 1.1 t/m 6.5 van tabel 4.10 op blz. 59 van de ‘Perspectiefnota
2015-2019’, met de volgende gevolgen voor de begroting 2015 en het meerjarenbeeld
2016-2019.
2017
- 469.840
541.575
71.735

2018
- 501.199
501.013
- 186

2019
- 577.263
569.213
- 8.050

4

