LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 10 maart 2016
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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9

Z-15-12275

Lijst van ingekomen stukken.

Opgeschoven naar de raadsvergadering van 15 maart 2016.

12 a

Z-15-12552

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019
‘Gericht verder! ’.

de volgende zienswijze ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht
verder!’ naar voren te brengen:
1. de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 door het Algemeen Bestuur, waarbij de
opmerkingen door het ambtelijk governance team t.a.v. de aansluiting met de
programmabegroting en de inzichtelijkheid van kosten worden onderschreven;
2. de burgemeester, als lid van het Algemeen Bestuur, opdracht te geven de zienswijze van
de gemeenteraad kenbaar te laten maken bij het Dagelijks Bestuur voor 15 maart 2016.

12 b

Z-15-12552

Korpsbeleidsplan 2016-2018 Brandweer
Hollands Midden ‘We zijn onderweg’.

de volgende zienswijze ten aanzien van het Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden
20126-2018 ‘We zijn onderweg’ naar voren te brengen:
1. de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van het Korpsbeleidsplan Brandweer Holland Midden 2016-2018 ‘We zijn onderweg’
door het Algemeen Bestuur;
2. de burgemeester, als lid van het Algemeen Bestuur, opdracht te geven de zienswijze van
de gemeenteraad kenbaar te laten maken bij het Dagelijks Bestuur voor 15 maart 2016.

12 c

Z-15-12552

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau
Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf
2019.

de volgende zienswijze ten aanzien van de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau
Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019
naar voren te brengen:
1. de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen
van de bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden vanaf
2019, waarbij de opmerkingen door het ambtelijke governance team ten aanzien van
planning & control cyclus worden onderschreven;
2. de gemeenteraad van Oegstgeest is voorstander van een ingroeimodel voor aanpassing
van de herverdelingseffecten;
3. de burgemeester, als lid van het Algemeen Bestuur, opdracht te geven de zienswijze van
de gemeenteraad kenbaar te laten maken bij het Dagelijks Bestuur voor 15 maart 2016.
1
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 Voorstel met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
 Amendement A van LO met 3 stemmen voor en 15 stemmen verworpen.
12 d

Z-15-12255

Wijziging CAR-UWO: vaststellen overgangsrecht hoofdstuk 3 (Beloningshoofdstuk).

1.

12 e

Z-15-11766

Begroting OPOO 2016.

 de begroting 2016 van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) goed te
keuren.

12 f

Z-16-12812

Uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland
Rijnland.

in te stemmen met de uitgangspunten voor de toekomst van de Jeugdhulp in Holland
Rijnland:
a. inzetten op integraal beleid om samenhang tussen de verschillende onderdelen van het
sociale domein te bereiken;
b. partnerschap en opdrachtgeverschap versterken om met alle partijen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het anders werken; als opdrachtgever
focussen we ons op de ‘wat’-vraag. Het ‘hoe’ wordt bepaald door de zorgaanbieders in
afstemming met cliënt en JGT’s (deskundigheid in de markt);
c. ruimte voor lokale sturing in verbinding met de regionale kaders; hierbij is ruimte voor
een aparte status om voor delen van de jeugdhulp het contactmanagement lokaal vorm te
geven;
d. Jeugd- en Gezinsteams zijn de basis van de transformatie: JGT’s beter ondersteunen bij
hun cruciale rol; en
e. afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo zwaar als nodig is en zo licht als
mogelijk.

12 g

Z-16-12826

Wijziging afvaardiging Algemeen Bestuur
Holland Rijnland.

 de delegatie voor het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland
Rijnland vanuit Oegstgeest te laten bestaan uit een raadslid en een collegelid.

13

Z-15-09644

Verordening voor het vestigen van alleenrecht
voor specifieke diensten met een sociale
dimensie 2016.

 de Verordening voor het vestigen van alleenrecht voor specifieke diensten met een sociale
dimensie 2016 vast te stellen.

14

Z-15-09655

Toekomstige organisatie adviesfunctie.

1.

de binnen het LOGA overeengekomen overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3 van de
Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling in de brief van 7 juli 2015 (Lbr. 15/054) per
1 januari 2016 voor de medewerkers van de griffie vast te stellen, overeenkomstig de
bijlage 1 bij dit voorstel;
2. de aanvullende lokale afspraken aangaande het overgangsrecht per 1 januari 2016 voor de
medewerkers van de griffie op te nemen als arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de
bijlage 2 bij dit voorstel.

om bij de eerstvolgende actualisatie van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsen commissieleden de volgende wijzigingen te effectueren:
2
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a.
2.
3.
4.
5.

bij Categorie II wordt verwijderd: de Sportraad, de Seniorenraad, de Vrouwenadviescommissie voor de Woningbouw, de Kunstadviescommissie en de
Cultuuradviescommissie;
om de Verordening op de monumentencommissie aan te passen, zodanig dat:
a. in artikel 6 verwezen wordt naar het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;
de raad voor te stellen om voor 2016 een bedrag van € 8.000 beschikbaar te stellen ten
laste van de algemene reserve ten behoeve van het uitkeren van presentiegelden t.b.v. de
Monumentencommissie en de Wmo-Adviesraad;
de raad voor te stellen om voor 2016 een bedrag van € 4.500 beschikbaar te stellen ten
laste van de reserve Toekomstvisie ten behoeve van het faciliteren van de nieuwe
adviesstructuur;
dit besluit na een jaar te evalueren en eventueel een voorstel te doen voor het beschikbaar
stellen van budget bij de Perpectiefnota 2018.

 Voorstel met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
15

Z-16-12792

Inkoopstrategie Jeugdhulp.

1.

in te stemmen met de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017, waarin wordt voorgesteld
om de volgende inhoudelijke uitgangspunten vast te stellen als kader voor het inkoopplan
vanaf 2017:
a. zo integraal mogelijk;
b. de JGT’s als spin in het web;
c. in dialoog met de zorgaanbieders de transformatie vormgeven;
d. de transformatie/innovatie nadrukkelijk faciliteren;
e. cliëntenparticipatie borgen in de inkoop;
f. vormgeven lokale inbreng op de regionale inkoop;
g. onder voorwaarden ruimte te bieden voor een aparte status om in een aanvullende
aanpak delen van de jeugdhulp zelfstandig lokaal in te kopen;
2. voor alle gemeenten voor de JGT’s een aparte inkoopprocedure te starten en hiervoor:
a. de contracten met de aan de JGT’s leverende zorgaanbieders te verlengen tot 1 januari
2017;
b. in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor een
meerjarige inkoop van de bemensing van de JGT’s met de coöperatie;
c. voor de gemeente Alphen aan den Rijn en overige gemeenten die dat willen de ruimte
te bieden om volgens hun eigen sturingsfilosofie lokaal een JGT te contracteren;
3. een nieuwe dienstverleningsovereenkomst af te sluiten tussen de 13 gemeenten en het
samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode van twee
jaar (en optie tot verlenging met twee jaar) voor het gezamenlijk opdrachtgeverschap
voor de jeugdhulp, waarin de aparte status van de gemeente Alphen aan den Rijn en de
overige gemeenten die dat willen ten aanzien van de inkoopstrategie wordt vastgelegd;
3
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4. voor de inkooporganisaties eenmalig € 13.416 beschikbaar te stellen gefinancierd uit de
reserve 3D.
16

Z-16-13933

Benoeming leden Algemeen Bestuur Holland
Rijnland.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 te benoemen tot leden van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland de heren E.R. Jaensch
en E. Bus en te benoemen tot plaatsvervangende leden mevrouw W.E. Tönjann-Levert en
de heer T.I.M. van Tongeren.

17

Z-16-13679

Herbenoeming lid Rekenkamercommissie.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 de heer W.J. Wensink per 1 maart 2016 te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg voor een
periode van vier jaar, eindigend op 1 maart 2020.

18

Z-16-13678

Instellen raadswerkgroep Schuldenreductie.
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66,
VVD, PrO, LO, CDA en LOKAAL)

1. een werkgroep Schuldenreductie in te stellen;
2. als leden van deze werkgroep te benoemen de raadsleden Kocken, Janssen,
Van Tongeren, Vogel, Van Blitterswijk en Van den Ouweelen;
3. wethouder Den Boer (financiën) als adviseur aan de werkgroep toe te voegen;
4. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken te voorzien in ambtelijke
ondersteuning voor de werkgroep.

19

Z-16-13391

Vaststellen van de herziene begroting 2016
Holland Rijnland.

1.

het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te adviseren in te stemmen met voorliggende
herziene begroting 2016 Holland Rijnland, met inachtneming van de volgende
opmerkingen en aandachtspunten:
a. te constateren dat de voorliggende herziene begroting 2016 kwalitatief is verbeterd,
doordat de speerpunten en lopende zaken van de Inhoudelijke Agenda Holland
Rijnland een plaats hebben gekregen in de begroting, waaraan ook de middelen zijn
gekoppeld; en te constateren dat er door Holland Rijnland nog nadrukkelijker een
koppeling tussen doel en middelen gelegd kan worden, om op deze wijze ook een
goede verantwoording te kunnen geven;
b. te constateren dat bij de tabellen over met name bedrijfsvoeringszaken een betere
uitleg gegeven kan worden, wat tot een transparantere begroting kan leiden;
c. te constateren dat in de herziene begroting een aantal risico’s financieel nog niet exact
te duiden zijn, waaronder de salarislasten van boventalligen, de kosten van huisvesting en de tegenvallende rentebaten, en adviseert het AB te besluiten om deze
risico’s in de begroting te allen tijde intern op te vangen door te snijden in de
uitgaven verbonden aan de activiteiten gericht op de netwerk- en platformfuncties.
De uitvoerende kerntaken op het gebied van jeugd en leerplicht vallen daarbuiten.
Rapportage en bijsturing hierop in te richten en het AB hierover tijdig te informeren;
d. te constateren dat de wegvallende rentebaten bovenop de taakstelling van Holland
Rijnland geplaatst dienen te worden en dat deze gederfde inkomsten opgelost dienen
te worden binnen de eigen begroting;
4
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e. dat eventuele vrijvallende financiële middelen door beëindiging van projecten of
taken in beginsel terug dienen te vloeien naar de gemeentenx;
2. aan te geven dat voordat er sprake al zijn van cofinanciering op regionale schaal de
vormgeving en invulling eerst besproken dient te worden tussen Holland Rijnland en de
gemeenten, en er een inhoudelijke onderbouwing van dit fonds dient te zijn;
3. rekening te houden met de mogelijke extra kosten in 2016 van € 28.739 voor de gemeente
Oegstgeest, welke nog niet waren opgenomen in de door het AB in juni 2015 vastgestelde
begroting, waarbij tevens de onzekerheid van dit bedrag moet worden benadrukt.
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