LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 27 oktober 2016
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

2

Z-16-18148

Benoeming steunfractielid CDA.
(initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA)

 de heer T. van der Hoeven te benoemen tot steunfractielid.

6a

Z-16-16803

Controleverordening.

 de “Controleverordening gemeente Oegstgeest 2016” vast te stellen.

6b

Z-16-15864

Treasurystatuut.

1. het Treasurystatuut 2012 per 1 oktober 2016 in te trekken;
2. het Treasurystatuut 2016 vast te stellen;
3. dat het Treasurystatuut 2016 per 1 oktober 2016 in werking treedt.

6c

Z-16-16415

Verordening erepenning gemeente Oegstgeest.

 de “Verordening regelende de instelling en de uitreiking van een erepenning der
gemeente Oegstgeest” vast te stellen.

7

Z-16-17847

Vaststelling Toekomstvisie Leidse regio.

 de Toekomstvisie Leidse regio 2027 “Kwaliteiten versterken & krachten verenigen” vast te
stellen.
 Motie 1 van Hart voor Oegstgeest, D66, VVD, LOKAAL, PrO en CDA “RV Toekomstvisie
Leidse regio” met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

8

Z-16-15945

Duurzaamheidsbeleid.
(initiatiefvoorstel van de fractie van D66)

 Voorstel met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen.

9

Z-16-17315

2e Voortgangsrapportage 2016.

1.

de begrotingswijzigingen vast te stellen zoals genoemd onder 1.1 t/m 6.3 in hoofdstuk 5
van de 2e Voortgangsrapportage en te verwerken in de begroting 2016;
2. het begrotingstekort van € 144.778 ten laste te brengen van de algemene reserve.
 Amendement A van PrO en LOKAAL “Huishoudelijke Hulp blijvend toegankelijk”
ingetrokken.
 Motie 2 van PrO en LOKAAL met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen.
 Motie 3 van PrO en LOKAAL “Huishoudelijke Hulp blijvend toegankelijk” ingetrokken.

10

Z-16-17231

Budgetten Jeugdhulp.

1.

in te stemmen met het inzetten van de verhoging van de middelen vanuit de meicirculaire
2016 (€ 53.327) voor het inkopen van extra regionale jeugdhulp;
1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

2. in 2016, 2017 en 2018 vast te houden aan het regionale voorstel dat de extra middelen
vanuit de integratie-uitkering sociaal domein/jeugdhulp ingezet worden in de begroting
jeugdhulp;
3. af te wijken van het regionale voorstel door voor 2019 en verder niet de extra middelen
vanuit de integratie-uitkering sociaal domein/jeugdhulp in te zetten voor de begroting
jeugdhulp;
4. in te stemmen met het incidenteel inzetten in 2016 van € 114.580 voor het inkopen van
extra regionale jeugdhulp (inbreng vanuit gemeenten naar rato jeugdhulpbudget, totaal
budget € 3 mln.) met dekking vanuit de 3D reserve;
5. in te stemmen met het regionaal instellen van een Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland
Rijnland van totaal 7 miljoen om de transformatie te stimuleren;
5. a. vulling van het fonds volgens de systematiek € 1 mln. (2016), € 3 mln. (2017),
€ 2 mln. (2018), € 1 mln. (2019);
5. b. inbreng vanuit de gemeenten naar rato jeugdhulpbudget. Voor de inbreng van
2016 en 2017 geldt de meicirculaire 2016. De fondsbijdragen 2018 en 2019 zullen
respectievelijk op basis van de meicirculaire 2017 en 2018 definitief worden
vastgesteld;
6. in te stemmen met de definitieve begroting Jeugdhulp 2016 Holland Rijnland en de
definitieve bijdrage van de gemeente Oegstgeest (aparte bijlage);
6. a. kennis te nemen van detailbegroting 2016 en de verdeling naar gemeenten.
 Amendement B van lokaal, D66 en PrO “Raadsvoorstel Z-16-17231/Budgetten
Jeugdhulp” met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen.
11

Z-15-10885

Wijzigingsplan Duivenvoordestraat.

 geen bedenkingen te uiten op het voornemen van het college om het wijzigingsplan
Duivenvoordestraat vast te stellen.

18

Z-15-12283

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

2

3

