LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 26 januari 2017
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

4a

Z-16-14683

Controleprotocol 2016 en Normenkader 2016.

5

Z-15-16194

Beleidskader maatschappelijke zorg 2017-2025.  het Beleidskader maatschappelijke zorg 2017-2025 vast te stellen en daarbij de volgende
kaders te hanteren:
- het lokaal maximaal in te zetten op preventie en vroeg signalering;
- het lokaal verkennen van de mogelijkheden en wensen met betrekking tot het
realiseren van woonvormen;
- het (sub)regionaal oppakken van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg.

6

Z-16-17982

Nieuwe kaderstelling nota ‘Gezond GeregelD’;
uitvoering Wet publieke gezondheid (Wpg).

1.

7

Z-16-16967

Actualisatie van de Nota reductie schuldenlast.

 de Nota reductie schuldenlast gemeente Oegstgeest vast te stellen.

8

Z-15-05893

Dorpsmarketing.

1.

1.

het controleprotocol vast te stellen t.b.v. de accountantscontrole op de jaarrekening vanaf
2016;
2. het normenkader vast te stellen t.b.v. de accountantscontrole op de jaarrekening 2016.

de beoogde maatschappelijke effecten, deeleffecten en indicatoren zoals beschreven in de
nota ‘Gezond GeregelD’ bij het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling
vast te stellen;
2. de beoogde maatschappelijke effecten, deeleffecten en indicatoren zoals beschreven in de
nota ‘Gezond GeregelD’ bij de jeugdgezondheidszorg vast te stellen.

de raad bedenkingen heeft bij deelname van een collegelid in het bestuur van de Stichting
Dorpsmarketing;
2. de raad de wens uitspreekt dat geregeld wordt dat een collegelid, om controle uit te
oefenen, zitting neemt in de RvT bij de Stichting Dorpsmarketing.
Geamendeerd voorstel met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
 Amendement A van D66, PrO en LOKAAL ‘Wensen en bedenkingen dorpsmarketing’
met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen.
 Amendement B van Hart voor Oegstgeest ‘Raadsvoorstel Z-15-05893 Dorpsmarketing’
met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
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Voorstel
nr.
11

14

ONDERWERP

BESLUIT

Bekrachtiging oplegging geheimhouding
stukken ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
Z-16-18173

Bekrachtiging geheimhouding art. 37 vragen
bouwweg.

 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 beantwoording
van de artikel 37 vragen van D66 over de Bouwweg Kasteeltorens te bekrachtigen in
verband met de financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van
onevenredige benadeling van de gemeente.

Z-17-100801

Bekrachtiging geheimhouding geheim
collegeverslag d.d. 13 december 2016.

 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de 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, de door het college opgelegde
geheimhouding met betrekking tot onderwerp 2a, Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met Poelgeest Marina, van het geheime collegeverslag d.d. 13 december 2016 te
bekrachtigen.

Z-16-18604

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

Z-14-02195

Toekomst Leo Kanner – Huisvesting VSO Leo
Kannerschool Oegstgeest.

1.

de door het college aan dit raadsvoorstel d.d. 17 januari 2017 met kenmerk -14-02195 en
aan bijbehorende bijlagen 1 t/m 7 en 9 en 10 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;
2. de bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van dit raadsvoorstel d.d. 17 januari 2017
met kenmerkt Z-14-02195 en aan bijbehorende bijlagen 1 t/m 7 en 9 en 10 op te heffen
met ingang van 10 februari 2017, de dag na het eindigen van de openbare inschrijving.
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