LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van z8 april 2ol6
nb.' Stemu erhoudingen toorden a.lleen sangegeuen índíen de

Voorstel
nr.

10

Z-rS-r22Zz

besluituortníng níet unø:nìerrl

BESLUIT

ONDERWERP

Lijst van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken D

zot6.
t2

â.

Z-16-14960

utø;s

t, D z

en D 4 opgeschouennaor de Politieke Ronde uan

tp mei

Wijziging besluitenlijst raad ro maart eor6.
besluitenlijst van de raad van 10 maart eor6 vast te stellen in de raadsvergadering van eB

april zo16.
rzb

Z-t6-ß684 Vaststellen Werktijdenregeling voor de
organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Zoeterwoude en ServicepuntTl per rjanuari

zot6.

t2c

i..

de Werktijdenregeling voor de organisaties Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude

2.

de specifieke functie-indeling voor de medewerkers van de griffie vast te stellen overeen-

3.

komstig bijlage 2 bij dit voorstel;
de lokalè afspraken die niet in strijd zijn met de gemeenschappelijke werktijdenregeling
of de Arbeidstijdenwet onverkort van kracht te laten zijn;

4.

dit besluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking en terug te laten
werken tot en met r januari eor6.

en ServicepuntTr per r januari zo16 voor de medewerkers van de griffie vast te stellen

overeenkomstig bijlage t bij dit voorstel;

Z-r5-loz9 Actualiseren Wegsleepregeling.
wijzigen.

1

Voorstel

ONDERWERP

nr
13

2-16-ß596

BESLUIT

Meerjarenprogramma Grondexploitaties zo

16

Het Meerjarenprogrâ.mma Grondexploitaties

a.

2<116

vast te stellen, inhoudende:

de herzieningen van de volgende grondexploitaties op eindwaarde
€ct

einddaturn

eirdtraarde

:.4:E

OegstgÊes: aan dê Rün {grondpotitie)
N eurrr.Rhijngeest restgebie den

3142A021

€

31-12-r0:1
31-12-2018

€
€

1.282 tå6-

Peelgeest reslgebieden

i

1.ü05.4t6-

Tutaal ¡rujeuterr

b.

het wijzigen van de voorzieningen met betrekking tot de volgende complexen

Voorzieningen
V

522.878-

eindwaarde

oorzieni ng Nieuw-Rhijnge est

Vooziening Foeþeest

añ¡raarde ren

e

128.366-

bevoegen

€

174.4â6

€

46.090

Totaal

c.

het totaal van wijzigingen van de voorzieningen, een bedrag van € 46.o9o ten laste
te brengen van de Risicoreserve Grondexploitaties

d.

Een werkkrediet van € 6.848.oo0 voor eor6 beschikbaar te stellen voor de

uitvoering van de onderstaande grondexploitaties:
Project

krsJiet krrsten

Oegstgeest aân

Riin (grundposit¡e)

geest restgeb¡ eden

nùt

€

6.371 000

Poe@ést restgebiât€n

€

,4n t00

TcÊaal projecten

€

6.848.0CI0

Ni

r)

ê

euw-Rh

ij n

De volgende begrotingswijziging van de werkkredieten (beslispunt rd) vast te

stellen:
2

Voorstel
nr.

BESLUIT

ONDERWERP

gt¡ I (r

Prrrgramrna
llcci
in€(+-rr

l,asten

Batcn

r - Natuur en L,andschap
e - Verkeer en Infrastructuur
- Wonen en Economie
¿ - Sociale

-r8z.s16

t8z.sró

Infrastructuur

s - Bestuur
6 - Bedriifsvoerins
Alsemene Dekkinesmiddelen
Mutatie reserves

Itcsult¿rat

()

rrcr¡tlaal

Voorstel met 12 stemmen uoor en 3 stemmen tegen oangenomen.

r4

Z-t4-o47\o TWeede ontsluiting Poelgeest

- aanvullende
afspraken bestuursovereenkomst.

1.

€ rzr.ooo (incl. BTW) toe te voegen aan de Reserve bestuursovereenkomst brug
Poelgeest middels een onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van brug
Poelgeest;

2

€ z4.ooo toe te voegen aan de Reserve bestuursovereenkomst brug Poelgeest middels een
onttrekking aan de Algemene reserve i.v.m. correctie zf/o BTW i.p.v. Lg%o ten behoeve
van brug Poelgeest.

J

