LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 22 december 2016
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

7a

Z-16-17654

Jaarrekening OPOO 2015.

 met de jaarrekening van de openbare rechtspersoon ‘Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest’ in te stemmen.

7b

Z-16-18107

Programma en overzicht onderwijshuisvesting
2017.

1.

7c

Z-15-12061

Verordening kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH).

 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vast te
stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
- het verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
- dat de doelen van het beleid over kwaliteit, welke het college dient te voeren, ten
minste moeten gaan over:
 de dienstverlening;
 de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;
 de financiën;
- dat de verrichtingen van de gemeentelijke organisatie en de omgevingsdienst in het
licht van de vastgestelde kwaliteitsdoelen worden beoordeeld;
- dat de gemeenteraad toeziet op de hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid;
- dat de Kwaliteitscriteria 2.1 van toepassing zijn.

7d

Z-16-17869

Verzoek om planologische medewerking
vestiging McDonald’s aan de Rhijnhofweg
(deelgebied 10).

1.

in 2017 € 185.750 als exploitatiebedrag beschikbaar te stellen aan het bestuur van
basisschool De Kring voor een asbestsanering bij de locatie Willibrord;
2. in 20127 € 39.312 als investering beschikbaar te stellen aan het bestuur van basisschool
Het Dok voor uitbreiding van de eerste inrichting voor 58 leerlingen;
3. in 2017 € 117.200 als investering beschikbaar te stellen aan het bestuur van het Rijnlands
Lyceum voor het herstel van een constructiefout;
4. de volgende begrotingswijziging vast te stellen:
- de kosten van het onderhavig besluit (4.2) ad € 3.669, zijnde de kapitaallast
(afschrijving en rente) van de investering 1e inrichting Het Dok structureel te dekken
uit het budget voor kapitaallasten;
- de MJB 2017 (jaarschrijf 2018 e.v.) hierop aan te passen.

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit ‘het gebruiken
van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ voor het bouwen van een McDonald’s
restaurant aan de Rhijnhofweg (deelgebied 10);
1
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nr.

ONDERWERP

BESLUIT

2. voorschriften aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden, te weten:
- dat de omgevingsvergunning wordt voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing;
- dat er tegen het beoogde gebruik geen milieuhygiënische en andere belemmeringen
bestaan;
- een termijn aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden van 2 jaar;
3. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring worden ingediend, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen.
8

Z-16-19028

Benoeming steunfractielid Hart voor
Oegstgeest.
(initiatiefvoorstel van de fractie van Hart voor
Oegstgeest)

 de heer S.C. Vogel te benoemen als steunfractielid.
 Voorstel met 18 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen.

9

Z-16-19026

Benoeming lid Vertrouwenscommissie.
(initiatiefvoorstel van de Vertrouwenscommissie)

 de heer F. van Dissel te benoemen als lid van de Vertrouwenscommiossie.

10

Z-1618007

Beleidskader activabeleid 2017-2020.

 het Beleidskader activabeleid 2017-2020 vast te stellen.

11

Z-16-18721

Vangnetuitkering 2016.

 zijn opvattingen over de ontwikkeling van het tekort op het uitkeringsbudget en de wijze
waarop het college deze tekorten gaat terugdringen (zoals geschetst in de nota
“Stimuleren uitstroom naar werk”) schriftelijk kenbaar te maken.

12

Z-16-17969

Vaststellen herziene grondexploitatie
Langenakker t.b.v. het exploitatieplan
Kamphuizerpolder-Buitenlust.

1.

13

Z-16-17265

Toetreding uitvoering bouwsamenwerking
Leidse Regio.

 de bijlage Oegstgeest bij het Verbeterplan uitvoering bouwtaken Leidenregio vast te
stellen ten behoeve van de toetreding tot de samenwerking uitvoering bouwtaken
Leidenregio, met de volgende uitgangspunten:
a. dat de gemeenten Zoeterwoude, Noordwijk, Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en de
ODWH willen samenwerken om de kwaliteit van de vergunningverlening en toezicht
m.b.t. de bouwtaken te verbeteren en zo veel mogelijk in lijn te brengen met de
2

de grondexploitatie exploitatiegebied Langenakker met een resultaat van € 1.378.973 vast
te stellen met toevoeging van de ontwikkeling van de sloepenhaven;
2. de Voorziening Grondexploitaties en de dekking uit de Risicoreserve Grondexploitaties
niet te wijzigen;
3. met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de door het college
opgelegd geheimhouding met betrekking tot collegevoorstel CB-16-1872 en de bijlage
“Grondexploitatie exploitatiegebied Langenakker” tot afsluiting van de grondexploitatie
te bekrachtigen.
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nr.

ONDERWERP

BESLUIT

kwaliteitscriteria;
b. dat de criteria m.b.t. de milieutaken en de brandveiligheid hier buiten zijn gehouden
aangezien de ODWH en de VRHM de desbetreffende taak uitvoeren voor meer
gemeenten dan de partners in deze samenwerking;
c. dat de ODWH n de VRHM middels een verklaring toezeggen te zullen gaan voldoen
aan de dc criteria m.b.t. de desbetreffende taken;
d. dat de criteria m.b.t. overige taken, welke de partners zelf uitvoeren, eveneens zijn
opgenomen om afzonderlijke verbeterplannen overbodig te maken;
e. dat het plan is opgedeeld in vier groepen afspraken:
- afspraken over de wijze waarop de samenwerkende partners aan de kritieke
massacriteria uit de KC 2.1 kunnen voldoen;
- afspraken over de wijze waarop de samenwerkende partijen aan de procescriteria
uit de KC 2.1 kunnen voldoen;
- afspraken over de acties, welke de afzonderlijke partners zelf gaan ondernemen;
- afspraken over hoe de samenwerkende partners de onderlinge samenwerking
willen organiseren;
f. dat het eigen Verbeterplan VTH vastgesteld op 29 oktober 2015 vervalt.
14

Z-15-05893

Dorpsmarketing.

Doorgeschoven naar de raadsbijeenkomst Burger van 12 januari 2017.

15

Z-16-13229

Woonvisie Gemeente Oegstgeest 2025.

1.

de Woonvisie 2025 “Samen investeren in karakter en kwaliteit” vast testellen als de
woonvisie voor Oegstgeest;
2. de uitvoeringsagenda behorende bij de Woonvisie 2025 “Samen investeren in karakter en
kwaliteit” vast te stellen onder voorbehoud van inzet van middelen.
 Amendement A “Woonvisie Gemeente Oegstgeest” van Hart voor Oegstgeest
ingetrokken.
 Motie 3 “Meer sociale(re) woningbouw” met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen.

18

Bekrachtiging oplegging geheimhouding
stukken ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
Z-16-100368

Bekrachtiging geheimhouding.

1.

op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder c en f van
de Wob de door het college voorlopig opgelegde geheimhouding op de samenwerkingsovereenkomst met Poelgeest Marina te bekrachtigen in verband met de financiële
belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige benadeling van de
gemeente;
3
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2. op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder e en g
van de Wob de voorlopig opgelegde geheimhouding aan de bijlage bij de
raadsmededeling inzake Beslissing op bezwaar ontslagbesluit J.W van Tuijl te
bekrachtigen in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadering van bij de aangelegenheid
betrokken persoon;
3. de door het college aan de raadsmededeling d.d. 13 december 2016 met kenmerk Z-1402195 voorlopig opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te
bekrachtigen, op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid,
onder c en f van de Wob in verband met de financiële belangen van de gemeente en het
voorkomen van onevenredige benadeling van de gemeente;
4. de bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van de raadsmededeling d.d. 13 december
2016 met kenmerk Z-14-02195 op te heffen met ingang van 10 februari 2015, de dag na
het eindigen van de openbare inschrijving.
20

Z-15-12285

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

4

