LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 24 september 2015

nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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11

Z-15-07308

Lijst van ingekomen stukken.



13a

Z-15-08250

Aanpassen Re-integratieverordening
Participatiewet gemeente Oegstgeest 23015.

1.

13b

Z-15-08251

Aanpassen Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest
2015.

1.

13c

Z-15-07106

Vaststellen Beeldkwaliteitsplan beheer
openbare ruimte.

1.

de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 als volgt te
wijzigen:
1.1. Artikel 14 komt te luiden:
Werkgevers kunnen in 2015 bij ziekte van de werknemer gebruik maken van de noriskpolis die het UWV aanbiedt voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.
1.2. De toelichting op Artikel 14 wordt gewijzigd in:
De no-riskpolis van het UWV kan worden ingezet als ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet). De noriskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen
om mensen met arbeidsbeperkingen in dienst te nemen. De no-riskpolis zorgt
ervoor dat de werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten wanneer een
werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt.
2. bovenstaande wijzigingen in werking te laten treden met ingang van de dag van bekendmaking van dit besluit en terug te laten werken tot en met 1 januari 2015.
de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015
als volgt te wijzigen:
1,1, aan artikel 1. ‘Begrippen’ wordt toegevoegd: - Wiz. Wet langdurige zorg;
1.2. in artikel 3. en de toelichting op artikel 3. wordt de term ‘AWBZ’ vervangen door
‘Wiz’.
2. bovenstaande wijzigingen in werking te laten treden met ingang van de dag van bekendmaking van dit besluit en terug te laten werken tot en met 1 januari 2015.
de beeldkwaliteit voor het onderhoud van de totale openbare ruimte vast te stellen op
CROW niveau B;
2. in afwijking van lid 1 de beeldkwaliteit van het onderhoud aan hagen en bosplantsoen
vast te stellen op CROW niveau C;
1
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3. in afwijking van lid 1 de beeldkwaliteit van het onderhoud van beschoeiingen vast te
stellen op CROW niveau C;
4. ecologisch beheer toe te passen op 30% van het gazon;
5. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen met inachtneming van bovenstaande besluiten;
6. de per saldo budgettair neutrale financiële gevolgen van de door B&W vastgestelde
beheerplannen en het budget voor bewegwijzering te verwerken in de Programmabegroting 2016.
13d

Z-15-09484

Zienswijze 2e begrotingswijziging
Omgevingsdienst West-Holland.

de volgende zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2015 van de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen:
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van de gewijzigde begroting 2015 door het algemeen bestuur.

13e

Z-15-09869

Vaststellen Beheersverordening
Kamphuizerpolder-Buitenlust.

1.

13f

Z-15-08482

Voorbereidingsbesluit voor het gebied
Kamphuizerpolder-Buitenlust.

1.

de Beheersverordening Kamphuizerpolder-Buitenlust (IMROcode: NL.IMRO.0579.
BVKHPBL-VA01) vast te stellen;
2. de beheersverordening niet vrij te geven voor inspraak.
te bepalen dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied
Kamphuizerpolder-Buitenlust, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening
(bijlage 1);
2. ten behoeve daarvan een voorbereidingsbesluit te nemen met identificatienummer
NL.IMRO.0579.KamphpBL-vb01 voor het gebied Kamphuizerpolder-Buitenlust, zoals
aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1);
3. het voorbereidingsbesluit uiterlijk op 1 oktober 2015 bekend te maken en ter inzage te
leggen, zodat het op 2 oktober 2015 in werking treedt;
4. te bepalen dat, om te voorkomen dat het op de kaart (bijlage 1) aangegeven gebied
minder geschikt wordt voor de beoogde bestemmingen, het vanaf het moment van
inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit verboden is om binnen dit gebied:
- te bouwen; en of
- werken, geen bouwwerken zijnde, dan wel werkzaamheden uit te voeren; en/of
- bouwwerken te slopen; en/of
- het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen;
5. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken
van voornoemde verboden voor aanvragen omgevingsvergunning, met betrekking tot:
- de fietsbrug over de Oude Rijn ter hoogte van het Rustenburgerpad;
- ontwikkelingen waarvoor door de gemeenteraad reeds een (ontwerp)verklaring van
geen bedenkingen is verleend;
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-

ontwikkelingen die in overeenstemming zijn met zowel de uitgangspunten uit de
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kamphuizerpolder-Buitenlust als de
structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 en het nog ter inzage te leggen (voor)ontwerp
Kamphuizerlaand-Buitenlust.

13g

Z-14-04678

Vaststellen bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest 1.
Zuid en Beeldkwaliteitsplan.

13h

Z-14-07866

Vaststellen Nota van inspraak en
Beeldkwaliteitsplan Lange Voortse Driehoek.

1. de Nota van inspraak Beeldkwaliteitsplan Lange Voortse Driehoek vast te stellen;
2. het Beeldkwaliteitsplan Lange Voortse Driehoek vast te stellen.

15

Z-15-10606

Benoeming leden presidium nieuwe stijl.

te benoemen tot leden van het presidium:
- mw. H.C. Pasterkamp voor de periode van één jaar;
- mw. N.E.H.W. Zwart-Hendriks voor de periode van twee jaar;
en te benoemen tot plv. lid van het presidium:
- dhr. F. van Dissel voor de periode van twee jaar.

het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (GML bestand NL.IMRO.0579.
BPNRGZ.VA01) met de daarbij behorende Nota van beantwoording zienswijzen en
wijzigingen vast te stellen;
2. het beeldkwaliteitsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid vast te stellen.

Voorstel met 17 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen.
16

Z-15-10636

Instellen werkgroepen raadsleden.

1. een werkgroep ‘De Samenleving In’ in te stellen;
2. in deze werkgroep te benoemen de gemeenteraadsleden:
- mw. S.A.G. Mroseck;
- mw. K. Rosdorff;
- mw. M.K. Simoons;
- dhr. V.C. Janssen;
- de griffier, dhr. F. Kromhout;
3. een werkgroep ‘Informatievoorziening’ in te stellen;
4. in deze werkgroep te benoemen de gemeenteraadsleden:
- dhr. F.R. van Dissel;
- dhr. J. Vos;
- de griffier, dhr. F. Kromhout;
5. de werkgroepen opdracht te geven uiterlijk tijdens de lopende raadsperiode of zoveel
eerder als mogelijk concrete voorstellen te presenteren aan de gemeenteraad.
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ONDERWERP

Instellen werkgroep Regio.

BESLUIT

1. een werkgroep Regio in te stellen;
2. in deze werkgroep te benoemen de raadsleden:
- mw. S.A.G. Mroseck;
- dhr. G.J. Kruidhof;
- dhr. J Vos;
- mw. N.E.H.W. Zwart-Hendriks;
- dhr. F. van Dissel;
- de griffier, dhr. F. Kromhout;
3. de werkgroep opdracht te geven uiterlijk 1 januari 2016 concrete voorstellen te
presenteren aan de gemeenteraad over de toekomst en taken van de commissie
Regiozaken.
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