LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 29 september 2016

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

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

8a

Z-16-17155

Vaststellen vergaderrooster 2017.

 het vergaderrooster 2017 vast te stellen.

8b

Z-16-15841

Verdeling stemmen afvaardiging Oegstgeest in
Algemeen Bestuur Holland Rijnland.

 dat, ingeval van een stemming in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland waarbij de
gemeentelijke afvaardiging niet unaniem is, de stemmen evenredig worden verdeeld
onder de betreffende AB-leden.

8c

Z-16-13655

Aanpassing Afstemmingsverordening gemeente
Oegstgeest 2016 n.a.v. Wet Taaleis.

 de gewijzigde Afstemmingsverordening Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ gemeente
Oegstgeest 2016 vast te stellen.

8d

Z-16-16080

Zienswijze op Ontwerp Actualisering 2016 van
de Visie Ruimte en Mobiliteit.

 in te stemmen met de zienswijze op de Actualisering 2016 van de Visie Ruimte en
Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland, zoals door het college vastgesteld op 12 juli
2016.

8e

Z-16-15850

Vaststellen Nota van Uitgangspunten
bestemmingsplan "Poelgeest”.

1.

de Nota van Uitgangspunten voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan “Poelgeest”
vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
- consolideren van de huidige bestemmingen;
- verwerken relevante nieuwe wetgeving;
- verwerken van verleende vergunningen;
- verwerken van eerdere onthoudingen en plangrenscorrecties;
- verbeelding in overeenstemming brengen met de landelijke regelgeving;
- waar mogelijk wensen van belanghebbenden inpassen;
2. de Nota van Uitgangspunten als startdocument ten behoeve van de uitwerking te laten
dienen.
 Mevrouw Rosdorff heeft vergadering verlaten.
 Voorstel met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
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Voorstel
nr.
9

Z-16-16303

ONDERWERP

BESLUIT

Toekomstvisie Leidse regio.
BESLUIT
haar mening en eventuele op- en aanmerkingen over de concept Toekomstvisie Leidse regio 2027 “Kwaliteiten versterken & krachten
verenigen” via het college kenbaar te maken aan de stuurgroep van de Toekomstvisie Leidse regio, welke concept Toekomstvisie de volgende
hoofdlijnen kent:
a. Kwaliteiten versterken en krachten verenigen met als gezamenlijke ambitie karaktervolle groei
b. Zeven kwaliteiten van de Leidse regio die de gemeenten verder willen versterken en benutten:
1. Kennisregio
2. Woon- en leefomgevingen van hoge kwaliteit
3. Hechte gemeenschappen
4. Eenheid in verscheidenheid
5. Innovatief, ondernemend en internationaal
6. Strategische ligging
7. Eén stedelijk gebied
c. Een beschrijving van kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten die gezamenlijk de regio versterken
d. Karaktervolle groei als onze gezamenlijke ambitie en een middel om welvaart en welzijn van huidige en toekomstige inwoners te behouden
en vergroten
e. Zeven aspecten van karaktervolle groei:
1. De woningvoorraad groeit mee met de behoefte, te midden van groen
2. Regionale economie blijft werkgelegenheid en welvaart opstuwen
3. Verbeteringen in infrastructuur houden ons duurzaam bereikbaar en veilig
4. Als welvarende kennisregio lopen we voorop in duurzaamheid
5. Onze woon- en leefomgeving helpt ons gezond en vitaal te blijven
6. Iedereen telt mee en doet mee in onze samenleving
7. Voorzieningen evolueren mee met de behoeften van inwoners in de regio
f. De krachten verenigen door:
1. De maatschappelijke kracht in de regio te benutten en te verbinden
2. De bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht te versterken
g. Vooruitlopend op de gesprekken over de bestuurlijke vorm neemt de Leidse regio als vertrekpunt de volgende zeven uitgangspunten
teneinde het vertrouwen in elkaar te versterken;
1. Duidelijke, transparante en consistente besluitvorming met heldere procedures en participatie van belanghebbenden en benutten van
het potentieel van de samenleving
2. Democratische legitimatie altijd is voor iedereen duidelijk wie bevoegd is welke beslissingen te nemen
3. Besluiten nemen we doordacht en daadkrachtig, in gesprek met elkaar en met goed inzicht in de belangen en behoeften van elkaar en
van onze partners
4. De intensievere samenwerking is niet vrijblijvend
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5.

De intensievere samenwerking vergroot daadkracht en slagkracht waarbij slim wordt gekeken hoe de bestuurlijke drukte terug te
dringen
6. Het gedrag dat we tonen wordt gekenmerkt door o.a. respect tonen, eerst luisteren, fouten rechtzetten, loyaliteit tonen, duidelijkheid
scheppen over verwachtingen, verantwoording afleggen, toezeggingen en afspraken nakomen
7. Thema’s die relevant zijn voor de gehele regio behandelen we met elkaar, waardoor we inzicht krijgen in elkaars belangen, we
dilemma’s kunnen delen en gezamenlijke oplossingsrichtingen kunnen verkennen.
 Stemverklaring van LO.
 Amendement A van LO ‘Concept zienswijze Oegstgeest op Toekomstvisie Leidse regio’
ingetrokken.
10

Z-15-11737

Vaststellen Reglement van orde voor de
raadsvergaderingen en de commissies van de
gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest
2016.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 2013 en de
Verordening op de raadscommissies 2012 in te trekken en het Reglement van orde voor
de raadsvergaderingen en commissies van de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest
2016 vast te stellen.
 Amendement B van CDA ‘Steunfractieleden’ met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen
aangenomen.
 Amendement C van PrO ‘Spreektijden in bedwang’ ingetrokken.

11

Z-1617153

Benoeming leden presidium.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 de heren W. Mandema en E. Bos te benoemen as lid van het presidium voor de duur van
respectievelijk twee en één jaar.

12

Z-16-17157

Benoeming lid Vertrouwenscommissie.
(initiatiefvoorstel van de Vertrouwenscommissie)

 mevrouw N.E.H.W. Zwart-Hendrikx te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie.

13

Z-16-15580

Toetreding gemeente Voorschoten tot
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland.

 in te stemmen met de toetreding van gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat alle deelnemers
hierover positief hebben besloten.

14

Z-15-11317

Afstoten brandweercomplex.

 geen wensen en bedenkingen te uiten tegen het voornemen van het college van
burgemeester en wethouders om het brandweercomplex aan de Dorpsstraat te verkopen.
 Voorstel met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

21

Z-15-12281

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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