LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 26 november 2015

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

ONDERWERP

BESLUIT

10

Z-15-07313

Lijst van ingekomen stukken.



de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

13 a

Z-15-11480

Vaststellen belastingverordeningen 2016.



vast te stellen de volgende verordeningen:
1. Verordening onroerende zaakbelasting 2016
2. Verordening rioolheffing 2016
3. Verordening afvalstoffenheffing 2016
4. Verordening toeristenbelasting 2016
5. Verordening hondenbelasting 2016
6. Verordening precariobelasting 2016
7. Verordening marktgeld 2016
8. Legesverordening 2016

13 b

Z-15-11075

Toetreding Waddinxveen tot de BSGR.



toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te
stemmen met:
1. de toetreding van de gemeente Waddinxveen tot de Belastingsamenwerking GouweRijnland per 1 januari 2016;
2. de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking GouweRijnland 2016.

13 c

z-15-08780

Jaarrekening OPOO 2014.



met de jaarrekening 2014 van de openbare rechtspersoon Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest in te stemmen.

13 d

Z-15-09820

Plan van aanpak t.b.v. vangnetregeling.



conform de vereiste van het ministerie van SZW zijn opvattingen over het ‘plan van
aanpak tekortreductie’ schriftelijk kenbaar te maken.

13 e

Z-14-05367

Oplaadpalen voor elektrische auto’s.

1.

13 f

Z-15-09830

BIZ De Kempenaer.



te kiezen voor het vergunningmodel om zo een faciliterende rol in te nemen in het
plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte;
2. het college op te dragen om beleidsregels voor het vergunningmodel vast te stellen.
de Verordening bedrijven investeringszone de KempenaeR 2016 vast te stellen.
1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

14

Z-15-11664

(Tijdelijke) uitbreiding van de griffie.
(initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie)



de werkgeverscommissie in samenspraak met de griffie en HR van SP71 de uitbreiding
van de griffie, vooralsnog op tijdelijke basis, ter hand te laten nemen.

15

Z-15-11816

Benoeming plv. commissielid.
(initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA)



de heer P. van Gessel te benoemen als plaatsvervangend commissielid.

2

3

