LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 29 oktober 2015

nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

4

Z-15-11132

Benoeming plv. commissielid.



mevrouw M.I. van Pijkeren-Koevoet te benoemen tot plv. commissielid.

12

Z-15-07311

Lijst van ingekomen stukken.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

14a

Z-15-10658

2e Voortgangsrapportage 2015 gemeente
Oegstgeest.



de meerjarige en incidentele begrotingswijzigingen ten opzichte van de begroting 2015
vast te stellen, zoals genoemd onder 1.1 t/m 6.3 in hoofdstuk 5 van de 2e Voortgangsrapportage.



Amendement A van PrO, LOKAAl en D66 “De Raad houdt zich aan de wet” met 9 stemmen
voor en 10 stemmen tegen verworpen.
Amendement B van PrO, LOKAAL en D66 “Voorkomen onrechtmatige inzet Van Rijn
gelden” met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.


14b

Z-15-09642

9e Wijziging gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland.

1.

14c

Z-14-02814

Verlengen Milieubeleidsplan 2016.



14d

Z-14-01556

Vaststelling Welstandsnota 2015.

1.

in te stemmen met de 9e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst WestHolland, zodat deze in lijn komt met de Wet gemeenschappelijke regelingen;
2. in te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging op 1 januari 2016.
het huidige Milieubeleidsplan 2011-2014 (“Duurzaamheidsagenda en Meerjarenuitvoeringsprogramma Milieu – Samenwerken en verbinden”) met twee jaar te verlengen
zodat het geldig is t/m 2016.

de welstandsnota herziening 2015 vast te stellen, waarbij:
- ingestemd wordt met de nota inspraak en reacties;
- ingestemd wordt met voorgestelde aanpassing van de welstandsnota conform
bijgevoegd aangepast wijzigingenoverzicht;
2. de Kan-bepaling van artikel 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht toe te passen door
aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, die voldoen aan de
basiscriteria of aan de criteria voor een standaardplan genoemd in hoofdstuk 3 van de
welstandsnota, ambtelijk te toetsen.

1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

14e

Z-14-05684

Vaststellen verbeterplan kwaliteitscriteria
Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
aansluiten bij de samenwerking van Leiden,
Leiderdorp, Noordwijk, Zoeterwoude en
Omgevingsdienst West-Holland.

1. het verbeterplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen;
2. het college op te dragen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Zoeterwoude en
de Omgevingsdienst West-Holland te verzoeken om te mogen aansluiten op hun
samenwerking om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH taken.

14f

Z-15-11133

Benoeming accountant.



EY te benoemen als accountant voor de controle jaarrekening 2015 en 2016.

14g

Z-15-11134

Benoeming adviseur Vertrouwenscommissie.



wethouder M.A. den Boer te benoemen als adviseur van de Vertrouwenscommissie voor
de periode van 30 oktober tot en met 14 december 2015.

15

Z-15-11135

Vaststellen vergaderrooster 2016.



het vergaderrooster 2016 vast te stellen.

2

