LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 17 december 2015

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

ONDERWERP

BESLUIT

9

Z-15-07312

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

11 a

Z-15-07175

Normenkader 2015.

 het Normenkader 2015 vast te stellen t.b.v. de accountantscontrole op de jaarrekening
2015.

11 b

Z-15-11487

Begrotingswijziging december 2015.

1.

11 c

Z-15-09809

Programma en overzicht onderwijshuisvesting
2016.

1.

11 d

Z-15-08481

Herbenoeming bestuurslid Openbaar Primair
Onderwijs Oegstgeest (OPOO).

 de heer J. Meelker te herbenoemen (tweede termijn) als bestuurslid voor het Openbaar
Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO), met terugwerkende kracht, voor de periode
1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2019.

11 e

Z-15-08401

Bestemmingsplan MEOB.

 de Nota van Uitgangspunten voor de actualisatie bestemmingsplan MEOB vast te stellen.

12

Z-15-12207

Medewerking verlenen aan de opvang 56
alleenstaande minderjarige vluchtelingen in
woonunits locatie Teylingereind.

Dit voorstel is niet in stemming gebracht.

ter dekking van het herstructureren van de wijk Buitenlust € 193.575 te onttrekken uit de
reserve sociale woningbouw;
2. a. het deel van de bijdrage van de Provincie à € 768.485 ten behoeve van het groot
onderhoud aan de Klinkenbergerplas te storten in de voorziening onderhoud Klinkenbergerplas;
2. b. de begroting van het project Herinrichting Klinkenbergerplas/projectuitvoering
Leidse Ommelanden à € 243.750 in de begroting 2015 te ramen (zowel de lasten als de
baten).
in 2016 een krediet beschikbaar te stellen voor eerste inrichting ten behoeve van basisschool De Vogels ad € 13.139;
2. in 2016 een krediet beschikbaar te stellen voor eerste inrichting ten behoeve van basisschool Het Dok ad € 38.928;
3. in 2016 een krediet beschikbaar te stellen voor het herstel van een constructiefout ten
behoeve van het Rijnlands Lyceum ad € 68.600.
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

13

Z-15-12154

Verruiming toegang tot Politiek Café.

 de toegang tot het Politiek Café te verruimen voor eenieder die aanwezig was bij de
raadsvergadering.

14

Z-15-11203

Afhandelen aanvraag tot opheffen geheimhouding.

 het genomen besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding op de stukken omtrent de
bestemmingsplanprocedure tweede ontsluiting Poelgeest niet te heroverwegen.

15

Z-15-06979

Bezwaar tegen het besluit op WOB-verzoek om 1.
inzage stukken m.b.t. instellen vuurwerkverbod.
2.
3.

16

Z-15-11629

7e Wijziging van de GR Holland Rijnland.

 in te stemmen met de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland
Rijnland.

17

Z-15-11972

Aanpassen Verordening jeugdhulp Oegstgeest
2015.

1.

18

Z-14-05631

Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid 2016.

 de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2016 vast te stelen.

19

Z-15-11536

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Servicepunt71.

 toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Servicepunt71.

20

Z-14-05197

Langenakker grondexploitatie vaststellen.

1.

het bezwaar van Verwijs inzake WOB-verzoek om inzage stukken m.b.t. instellen vuurwerkverbod ongegrond te verklaren;
het bestreden besluit te handhaven;
het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

artikel V lid 1 van de Verordening jeugdhulp Oegstgeest 2014 als volgt te wijzigen;
Iedere jeugdige en/of ouder zie zijn woonplaats heeft in de regio Holland Rijnland, met
uitzondering van de gemeente Voorschoten, kan zich rechtstreeks met een jeugdhulpvraag richten tot het jeugd- en gezinsteam;
2. deze wijziging te laten terugwerken tot en met 1 januari 2015.

2.
3.
4.
5.

de deelexploitatie Langenakker, onderdeel van de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest
restgebieden, vast te stellen met een resultaat van € 2.860.661 (eindwaarde 31-12-2021);
de daarmee resulterende verbetering van het resultaat van de grondexploitatie NieuwRhijngeest restgebieden van € 2.440.401 ten gunste van de Voorziening NieuwRhijngeest Restgrex te laten komen;
in de Risicoreserve Grondexploitaties een bedrag van € 2.440.401 op te nemen als
risicodekking;
met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage “Toelichting grondexploitatie
Langenakker” tot afsluiting van de grondexploitatie te bekrachtigen;
de begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen.
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

PROGRAMMA
BEDRAGEN IN € (+ = NADEEL; -/-- = VOORDEEL)

LASTEN

BATEN

1. Natuur en Landschap

-

-

2. Verkeer en Infrastructuur

-

-

- 2.440.401

-

4. Sociale Infrastructuur

-

-

5. Bestuur

-

-

6. Bedrijfsvoering

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

-

-

- 2.440.401

-

2.440.401

-

3. Wonen en Economie

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Mutatie reserves
RESULTAAT

0
NEUTRAAL

Voorstel met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
21

Z-15-12377

Zienswijze raad over nieuwe kantorenstrategie.

 geen zienswijze in te dienen inzake de Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland.
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