LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 26 mei 2016
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

Bekrachtigen oplegging geheimhouding stukken
ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
9

Z-16-12942

Opleggen geheimhouding.

 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 3 ‘Advies Landsadvocaat’, bij
raadsvoorstel Z-16-12942 / Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek tot opheffing
geheimhouding Dankers, te bekrachtigen in verband met het voorkomen van
onevenredige benadeling van de gemeente.
 Voorstel met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

13

Z-15-12278

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

15

Z-16-12942

Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek tot
opheffing geheimhouding Dankers.

1.

het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften over het bezwaar van de heer
Dankers over de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de geheimhouding niet over
te nemen;
2. het bestreden besluit te heroverwegen in die zin dat het bezwaarschrift van de bezwaarde
niet ontvankelijk wordt verklaard.
 Voortel met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
 Raadslid Kocken was er niet bij.

16

Z-16-13919

‘Met elkaar, voor elkaar’ - sociaal domeinplan
2017-2020.

‘Met elkaar, voor elkaar’ – sociaal domeinplan 2017-2010 vaststellen, waarmee:
- beoogd wordt om subsidiepartners meer te laten samenwerken, waardoor meer
maatschappelijke waarde wordt gecreëerd;
- inzet wordt gepleegd op 19 maatschappelijke doelen, verdeeld over 6 thema’s:
I. Inwoners zijn financieel onafhankelijk
1. Meer inwoners met een bijstandsuitkering stromen uit naar werk of zijn maatschaplijk actief
2. Kwetsbare jongeren hebben een betere aansluiting op de arbeidsmarkt
3. Minder inwoners hebben problematische schulden
1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

II

III

IV

V
VI

Iedereen doet mee
4. Meer vrijwillige inzet
5. Minder eenzaamheid
6. Deelname kunst en cultuur neemt niet af
7. Meer zelfredzaamheid voor de meest kwetsbaren
8. Meer participatie van kinderen in minimahuishoudens
Inwoners hebben een goede leefstijl
9 Het aantal inwoners dat aan de beweegnorm voldoet neemt niet af
10. Minder jeugdigen gebruiken drugs en overmatig alcohol
11. Meer inwoners hebben een gezond gewicht
12. Meer inwoners zijn weerbaar op internet en social media
Veiligheid in en om huis is geborgd
13. Minder huiselijk geweld
14. Jeugdoverlast neemt niet toe
15. Minder valongelukken
Mantelzorgers zijn ondersteund
16. Minder overlaste mantelzorgers
17 Minder vraagverlegenheid
Jeugdigen ontwikkelen zich goed
18. Meer jeugdigen behalen een startkwalificatie
19 Minder opgroei- en opvoedproblemen

 Amendement B van VVD, D66, PrO, CDA en LO ‘Ruim baan voor vrijwilligers’ met 19
stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen en op pagina 19 van het Sociaal
Domeinplan 2017-2020 verwerkt.
 Amendement C van PrO. LOKAAL en D66 ‘Iedereen doet mee’ ingetrokken.
 Amendement D van PrO, lokaal en D66 ‘Sterk in Cultuur’ met 9 stemmen voor en 10
stemmen tegen verworpen.
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Z-15-11737

Vaststellen Reglement van Orde voor de
raadsvergaderingen en commissies 2016.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

Van de agenda afgevoerd.

18

Z-15-10833

Vaststellen Nota van Uitgangspunten t.b.v.
actualisatie bestemmingsplan ‘Oudenhof en
Klinkenbergerplas’.

1.

de Nota van Uitgangspunten voor de actualisatie van het bestemmingsplan ‘Oudenhof en
Klinkenbergerplas’ vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
- Consolideren van de huidige bestemmingen
- Verwerken relevante nieuwe wetgeving
- Verwering van verleende afwijkingen
- Verwerken van recente onthoudingen en plangrenscorrecties
2
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nr.

ONDERWERP

BESLUIT

- Verbeelding in overeenstemming te brengen met de landelijke voorschriften
- Waar mogelijk wensen van belanghebbenden in te passen
2. deze Nota van uitgangspunten als startdocument ten behoeve van de uitwerking te laten
dienen, met uitzondering van een wijzigingsbevoegdheid voor de percelen op het
Ganzeneiland.
 Voorstel met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen geamendeerd aangenomen.
 Amendement A van LO en LOKAAL ‘Nota uitgangspunten Oudenhof en Klinkenbergerplas’ met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
19

Z-16-14596

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2017 van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017-2020 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland naar voren te brengen:
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerpbegroting 2017-2020 van de Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR) door het Algemeen Bestuur van de BSGR.
De BSGR heeft de afgelopen twee jaar een fors rekeningresultaat behaald. Indien er in 2016
wederom een fors resultaat wordt geboekt, moet dit leiden tot een bijstelling van de
begroting.
 Zienswijze door de Griffie licht aangepast.
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Z-16-14598

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2017 van de Omgevingsdienst
West-Holland (ODWH).

dat wij kunnen instemmen met de conceptbegroting 2017, op voorwaarde dat:
1. de Omgevingsdienst nog dit jaar met een dekkingsvoorstel voor de negatieve resultaatontwikkeling komt, waarin in ieder geval de volgende punten zijn uitgewerkt:
- invulling van de taakstelling voor 2017 en verder, op basis van het huidige takenpakket;
- indien de taakstelling ingevuld kan worden, een visie voor de dienst op lange termijn;
2. de Omgevingsdienst de deelnemers bij de begrotingswijziging, waarin dit dekkingsvoorstel is verwerkt, opnieuw in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze.
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Z-16-14600

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2017 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM).

de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerp-programmabegroting voor 2017 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen:
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering ten aanzien van het vaststellen
van de ontwerp-programmabegroting voor 2017 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden door het Algemeen Bestuur.
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Z-16-14599

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2017 van de Regionale Dienst

de volgende zienswijze ten aanzien van de programmabegroting voor 2017 van de
gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden naar voren te brengen:
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM).

BESLUIT

-
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Z-16-14597

Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2017 van Servicepunt71 (SP71).

de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het door het
Algemeen Bestuur van de RDOG HM vaststellen van de programmabegroting 2017;
het bestuur van de RDOG HM uitdrukkelijk te verzoeken de uitvoering van de GHOR en
RAV binnen de daarvoor beschikbare middelen te realiseren;
het bestuur van de RDOG HM uitdrukkelijk te verzoeken de belangrijkste risico’s
integraal op te nemen en expliciet te benoemen in de risicoparagraaf.

de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering ten aanzien van het vaststellen van
de ontwerpbegroting voor 2017 door het bestuur van Servicepunt71 . maar zoekt het bestuur
daarbij om de komende tijd de volgende punten nader invulling te geven:
- het nauwlettend volgen van de realisatie van de taakstellingen;
- het zorgvuldig monitoren van de belangrijkste risico’s en in de loop van dit jaar met
voorstellen voor maatregelen te komen om de onvoldoende positie van het weerstandsvermogen te verbeteren;
- het tijdig, voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentelijke begrotingen in november
2016, uitvoeren van een eerste kwantificatie van de effecten van de invoering van
outputsturing;
- de concretisering van de veranderdoelstellingen vanuit STIP op met name de gebieden
ICT en HRM in overleg met de deelnemende gemeenten verder vorm te geven en
hierover te rapporteren, zodat voorafgaand aan 2017 een toetsbaar inzicht kan worden
gegeven over de in 2017 te behalen veranderdoelstellingen.
 Zienswijze door de Griffie licht aangepast.
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Z-16-14601

25

--

Vaststellen van de zienswijze op de conceptde volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2017 van de
begroting voor 2017 van de gemeenschappelijke gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek naar voren te brengen:
regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het door het
(GR KDB).
Algemeen Bestuur van de GR-KDB vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2017;
- het Algemeen Bestuur van de GR-KDB te adviseren om het Dagelijks Bestuur te
verzoeken zo spoedig mogelijk met een begrotingswijziging 2017 te komen waaruit
duidelijk naar voren komt wat de consequenties zijn van de wijziging in de
gemeenschappelijke regeling.
Motie 1 van PrO, lokaal en D66 m.b.t. Aanpak
datalek.

Motie:
op 10-03-2016 aangehouden;
op 31-03-2016 aangehouden;
op 28-04-2016 aangehouden;
op 26-05-2016 ingetrokken.
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