LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 28 september 2017
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

6a

Z-17-101421

Vaststelling Handvest Informatieplicht gemeente
Oegstgeest 2017.

 het Handvest Informatieplicht gemeente Oegstgeest 2017 vast te stellen.

6b

Z-16-12944

Beleidsagenda maatschappelijk vastgoed.

 de Beleidsagenda Maatschappelijk Vastgoed vast te stellen en daarmee de visie dat
het maatschappelijk vastgoed in Oegstgeest een middel is om de maatschappelijke
infrastructuur mogelijk te maken en te borgen.

6c

Z-17-104341

Voortgangsrapportage 2017.

1.

6d

Z-17-105404

Beschrijving in- en externe maatregelen 2017 om
tekort op uitkeringsbudget terug te dringen.

 de nota “Maatregelen College Oegstgeest: terugdringing tekort uitkeringsbudget
2017” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de in- en externe maatregelen
die het college in 2017 heeft getroffen om de tekorten op het uitkeringsbudget terug
te dringen.

6e

Z-17-101872

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente  bijgaande Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Oegstgeest 2017 vast
Oegstgeest 2017.
te stellen en daarmee in te stemmen met:

de begrotingswijziging vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de
Voortgangsrapportage 2017 en te verwerken in de begroting 2017;
2. het begrotingsoverschot van € 369.328 ten gunste te brengen van de algemene
reserve.

-

regionale harmonisatie van de regels rondom ondersteuning en het inzetten van
voorzieningen bij de arbeidsinschakeling voor de doelgroep van de Participatiewet.

6f

Z-17-102178

Verordening openbare rechtspersoon primair
onderwijs Oegstgeest 2017.

1.

6g

Z-17-103311

Vaststellen Erfgoedverordening Oegstgeest 2017.

1. de Nota inspraakreacties vast te stellen;
2. de Erfgoedverordening Oegstgeest 2017 vast te stellen.

in te stemmen met het verzoek van OPOO om een organieke scheiding tussen
bestuur en toezicht in te richten;
2. de Verordening openbare rechtspersoon primair onderwijs Oegstgeest 2017 vast te
stellen.
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Voorstel
nr.
6h

Z-17-104323

ONDERWERP

Vaststellen Leidingverordening gemeente
Oegstgeest 2017 en Telecommunicatieverordening
gemeente Oegstgeest 2017.

BESLUIT

1. de Telecommunicatieverordening gemeente Oegstgeest 2017 vast te stellen en
daarmee de volgende uitgangspunten:
-

het is niet zonder vergunning toegestaan werkzaamheden te verrichten ten
aanzien van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen;
2. de Leidingverordening gemeente Oegstgeest 2017 vast te stellen en daarmee de
volgende uitgangspunten:
-

het is niet zonder vergunning toegestaan werkzaamheden te verrichten ten
aanzien van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen.

6i

Z17-102850

Structurele bijdrage Regionaal Energieakkoord
Holland Rijnland 2017-2025.

1.

6j

Z-16-14279

Bestuurlijk kader ‘Oegstgeest op weg naar de
Omgevingswet’.

 het bestuurlijk kader ‘Oegstgeest op weg naar de Omgevingswet’ vast te stellen en
daarmee het uitgangspunt dat dit kader een leidraad is voor de implementatie van de
Omgevingswet in Oegstgeest.

7

Z-17-104937

Afwijzen van de aanvraag tot herziening van het
bestemmingsplan Haarlemmerstraatweg.

 met bijgaande brief de aanvraag van Van der Luyt Beheersmaatschappij BV tot
herziening van het bestemmingsplan Haarlemmerstraatweg af te wijzen.

voor de bijdrage aan het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland voor 2017 een
budget van € 12.077 beschikbaar te stellen en dit te onttrekken aan de Reserve
Visienota;
2. voor de bijdrage aan het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland voor 20182025 structureel een budget van € 23.819 beschikbaar te stellen en dit te onttrekken
aan de algemene middelen.

Voorstel met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
8

Z-17-107058

Benoeming lid presidium.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 mevrouw M.K. Simoons per 1 oktober 2017 te benoemen tot lid van het presidium.

9

Z-17-107059

Opheffen geheimhouding stukken.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 de geheimhouding op de stukken die in die zin staan vermeld op bijgaand overzicht
op te heffen.

10

Z-16-13058

Van Afval naar Grondstof.

Van de agenda afgevoerd.
 Motie 1 van PrO, D66 en lokaal ‘Van Afval Naar Grondstof (VANG): PMD sneller
invoeren’ met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
 Motie 2 van PrO, D66 en lokaal ‘VANG, inzamelen luiers’ met 13 stemmen voor en 6
stemmen tegen aangenomen.
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Voorstel
nr.
11

Z-17-107057

ONDERWERP

Toekomstvisie Leidse regio.
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66, VVD,
PrO, HvO, CDA en LOKAAL)

BESLUIT

 bijgaande brief te zenden aan het college van burgemeester en wethouders.
Voorstel met 18 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
 Amendement A van raadslid Karin Rosdorff ‘Positie Oegstgeest in samenwerking
Leidse regio’ met 3 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen.
 Amendement B van D66 ‘Mobiliteit in positie Oegstgeest in de samenwerking Leidse
regio’ ingetrokken.
 Amendement C van D66 ‘Regionale voorzieningen in positie Oegstgeest in de
samenwerking Leidse regio’ ingetrokken.

12

Z-17-103484

Vertegenwoordiging zitting 12 september inzake
bestemmingsplan Poelgeest.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 met bijgaande brief de heer mr. R. Lever opdracht te geven om in te stemmen met de
schorsing van het plandeel van het bestemmingsplan Poelgeest dat de ontwikkeling
van maximaal 7 woningen op en ten noorden van de jachthaven Welgelegen mogelijk
maakt.
Voorstel met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen (herstemming) verworpen.

13

Z-16-18612

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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