LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 1 juni 2017
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

3

Z-17-104145

Benoeming steunfractielid PrO de heer M. Welling.  de heer M. Welling te benoemen als steunfractielid.

8a

Z-17-102656

Toekomst Eigen Bijdrage Wmo 2018 Oegstgeest.

1.

8b

Z-17-102443

Notitie toekomst huishoudelijke ondersteuning
Leidse Regio 2018.

1.

8c

Z-16-100327

Verzoek gemeentegarantie Rijnlands Lyceum
Oegstgeest.

Uitgesteld tot de raadsvergadering van 6 juli 2017.

8d

Z-17-100863

Financiële verordening 2017.

1.

in te stemmen met het met ingang van 1 januari 2018 hanteren van de landelijke
parameters voor het innen van een eigen bijdrage (scenario III) in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);
2. voor de berekening van de eigen bijdrage de kostprijs voor begeleiding en
dagbesteding niet hoger te laten zijn dan de kostprijs voor huishoudelijke
ondersteuning.
in te stemmen met het per 1 januari 2018 beëindigen van de Algemene Voorziening
Huishoudelijke Ondersteuning (AV HO);
2. in te stemmen met het per 1 januari 2018 inrichten van een nieuw stelsel van
Maatwerk Voorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning (MV HO).

de Financiële verordening 2017 vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2017;
2. in de algemene reserve de blokkering van een deel op te heffen;
3. de volgende reserves en voorzieningen op te heffen:
a. Reserve investeringen Openbare Ruimte met Maatschappelijk Nut;
b. Egalisatiereserve markt;
c. Egalisatiereserve Onderhoud zwembad;
d. Reserve regionale ontwikkeling;
e. Behoedzaamheidsreserve;
f. Reserve afrit/oprit Flora Holland A44;
g. Voorziening Achterstallig onderhoud wegen/bruggen Haarlemmertrekvaart;
h. Voorziening Onderhoud Kinkenbergerplas;
i. Voorziening Onderhoud Het Dok; SKO/MFG;
en de restanten ad € 625.924 toe te voegen aan de algemene reserve.
1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

8e

Z-16-100330

Goedkeuring begroting OPOO 2017.

8f

Z-17-101386

Plan van Scholen gemeente Oegstgeest 2018-2020.  het Plan van Scholen 2018-2020 vast te stellen.

8g

Z-17-102069

10e Aanpassing gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland.

1.

8h

Z-17-1044427

Ambitiedocument ‘De toekomst is nu; duurzaam
Oegstgeest’.

1. het ambitiedocument ‘De toekomst is nu; duurzaam Oegstgeest’ vast te stellen;
2. uit de Reserve Uitvoering visienota een bedrag van € 35.000 te onttrekken ten
behoeve van het opstellen van het uitvoeringsprogramma, een bewustwordingscampagne en het opvolgen van duurzame suggesties van gemeenteraad en inwoners;
3. de begrotingswijziging voor 2017 zoals hieronder weergegeven vast te stellen:

 de begroting 2017 van de openbare rechtspersoon ‘Openbaar Primair Onderwijs
Oegstgeest’ goed te keuren.

in ter stemmen met de als bijlage bijgevoegde 10e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland;
2. in te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met terugwerkende kracht
op 1 januari 2016.

Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)

5 – Bestuur
Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves
Resultaat

2017
Lasten

Baten

35.000
35.000
-

- 35.000

0
neutraal

9

Z-17-101521

Vaststellen zienswijze op de begroting 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM).

10

Z-17-102807

Vaststellen zienswijze op de begroting 2018 van de de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2018 van de GR
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71). Servicepunt71 naar voren te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2018 van 6 juli door het bestuur.

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2018 van de
Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2018 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden door het Algemeen Bestuur.

2

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

11

Z-17-102780

Vaststellen zienswijze op de begrotingswijziging
2017 en de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR).

de volgende zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging maart 2017 en de
ontwerpbegroting voor 2018-2021 van de gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) naar voren te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de begrotingswijziging maart 2017 en de ontwerpbegroting voor
2018-2021 van 15 juni 2017 door het Algemeen Bestuur.

12

Z-17-102809

 Vaststellen zienswijze op de begroting 2018
van de gemeenschappelijke regeling Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG HM).

de volgende zienswijze ten aanzien van de concept programmabegroting voor 2018 van
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) naar
voren te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de concept programmabegroting voor 2018 van 13 april 2017 door
het Algemeen Bestuur (AB);
 de gemeenteraad vraagt aan het AB wel aandacht voor het volgende. Verzoek het DB,
zoals in de zienswijze op de Kadernota RDOG HM 2018 al is aangegeven, bij het
opstellen van de begroting 2019 de financiering van de producten en diensten in de
schillen 3 en 4 transparanter te maken en een raming op productniveau op te stellen;
 de gemeenteraad wijst het AB erop dat, gezien de ruime periode dat dit speelt, de
minimale aandacht in de programmabegroting voor het verbeterplan “Veilig Thuis”
zorgwekkend is;
 de gemeenteraad vraagt bij het AB aandacht voor het anticiperen op veranderingen
en risico’s voor de toekomst. Verschuivingen in het rijksvaccinatieprogramma, de
groei van het aantal statushouders en de situatie rond “Veilig Thuis” zijn
voorbeelden van de afgelopen periode. De invulling van de risicoparagraaf met de
daarbij benoemde maatregelen doet vermoeden dat dit soort aspecten voor de
komende jaren nog onvoldoende in beeld zijn.
Voorstel geamendeerd aangenomen.
 Amendement A van D66 ‘Zienswijze Begroting RDOG 2018’ met 18 stemmen voor en
0 stemmen tegen aangenomen.

13

Z-17-102805

Vaststellen zienswijze op de begroting 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
(HR).

1.

de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2018 van Holland
Rijnland naar voren te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2018 van Holland Rijnland door het
Algemeen Bestuur;

3

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

2. het Algemeen Bestuur te verzoeken om bij het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland aandacht te vragen voor het volgende:
 een nadere toelichting te geven op het verschil in kosten voor het
opdrachtgeverschap Jeugd (TWO) de komende jaren (o.a. op de verschillen bij
de programmakosten en de kosten voor de werkorganisatie);
 het tekort voor de Tijdelijke werkorganisatie opdrachtgeverschap Jeugd (TWO)
van € 28.000 in de ontwerpbegroting Holland Rijnland 2018 op te lossen binnen
de financiële kaderstelling van de jeugdhulpbegroting van Holland Rijnland;
 dat in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland bij de deelnemende
gemeenten aandacht wordt gevraagd voor het feit dat voor de realisatie van de
Inhoudelijke Agenda 2016-2020 steeds meer van de gemeente zélf gevraagd
wordt m.b.t. capaciteit en financiële middelen, en de verwachte benodigde inzet
en middelen ook tijdig inzichtelijk te maken, samen met de gemeenten.
14

Z-17-103408

Vaststellen zienswijze op de begroting 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland (ODWH).

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2018 van de Omgevingsdienst WestHolland op 3 juli 2017 door het Algemeen Bestuur;
 de raad is van mening dat de financiële effecten die ontstaan als gevolg van de
invoering van de Omgevingswet zo spoedig mogelijk in de vorm van een
Meerjarenraming als begrotingswijziging moeten worden voorgelegd aan het AB.
Voorstel geamendeerd aangenomen.
 Amendement B van D66 en PrO ‘Zienswijze ontwerpbegroting ODWH 2018’ met 18
stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

15

Z-17-102810

Vaststellen zienswijze op de begroting 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en
Bollenstreek (GR KDB).

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) naar voren te
brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2018 van februari 2017 door het Algemeen
Bestuur.

16

Z-17-102891

Aanvraag vaststellen nieuw bestemmingsplan voor
perceel Vinkeweg 73.

 de aanvraag tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel
Vinkeweg 73 in te willigen.

4

Voorstel
nr.
17

Z-15-08482

ONDERWERP

Vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan en
beeldkwaliteitsplan Kamphuizerpolder Buitenlust.

BESLUIT

1.

het beeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteit Kamphuizerpolder Oegstgeest” en de daarbij
behorende nota beantwoording zienswijzen (gewijzigd) vast te stellen;

2. het bestemmingsplan Kamphuizerpolder Buitenlust met IMRO code: NL.IMRO.
0579.BPKampBuit-VA01 en de daarbij behorende nota beantwoording zienswijzen
bestemmingsplan Kamphuizerpolder Buitenlust (gewijzigd) vast te stellen;
3. het exploitatieplan Kamphuizerpolder Buitenlust Rijnweijde en haven met IMRO
code: NL.IMRO.0579.EPKHBRijnweijdehave-VA01 en de daarbij behorende nota
beantwoording zienswijzen exploitatieplan Kamphuizerpolder Buitenlust Rijnweijde
en haven (gewijzigd) vast te stellen.
Voorstel met 15 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
18

Z-17-101932

Wijziging Wmo-verordening 2015.

1.

23

Z-16-18608

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
Oegstgeest 2015 vast te stellen en bekend te maken in het elektronisch
gemeenteblad;
2. deze Wijzigingsverordening in werking te laten treden een dag na de bekendmaking
en terug te laten werken tot en met 1 januari 2017.

5

