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

ONDERWERP

BESLUIT

5a

Z-17-105464

Besluit algemeen belang uitzondering wet markt en  de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden
overheid.
in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid en zesde lid van de
Mededingingswet:
a. exploitatie sportaccommodaties en aanbieden sport- en beweegactiviteiten;
b. exploitatie maatschappelijk vastgoed voor niet-economische activiteiten.

5b

Z-17-102896

Intrekken Verordening ruimte- en inrichtingseisen
peuterspeelzalen 2011.

 de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011 per 1 november
2017 in te trekken.

5c

Z-15-10833

Vaststellen bestemmingsplan Oudenhof en
Klinkenbergerplas.

1. de nota beantwoording zienswijzen d.d. 5 september 2017 vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas met IMRO code:
NL.IMRO.0579.BPOudeklink-VA01, opgesteld en in elektronische vorm vastgesteld
conform de artikelen 2.1 tot en met 1.2.5 Bor, vast te stellen;
3. de hiervoor genoemde documenten op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzage te
leggen.

Z-15-10833

Erratum op bestemmingsplan Oudenhof en
Klinkenbergerplas.

1.

Z-17-108183

Visienota Van Afval Naar Grondstoffen.
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66, PrO en
LOKAAL)

1.

6

bijgevoegd erratum op het bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas vast te
stellen en daarmee artikel 16 van de bestemmingsplanregels aan te vullen;
2. het aangevulde bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas als onderdeel van
het raadsvoorstel “Vaststellen bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenbergerplas’ te
behandelen.
voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen de volgende doelstellingen vast te
stellen:
a. vanaf 2023 minimaal 75% van het aangeboden afval gescheiden in te zamelen;
b. vanaf 2023 de hoeveelheid restafval te reduceren tot maximaal 100 kg per
inwoner per jaar;
2. deze doelstellingen te realiseren door:
a. over te gaan op het invoeren van het principe van omgekeerd inzamelen;
b. een brief op het aanbieden van restafval op te leggen;
1

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

c. de huidige minicontainer voor restafval te vervangen door een minicontainer
voor plastic, metaal en drankenkartons – scenario 5b uit het onderzoek
toekomstscenario’s afvalinzameling Oegstgeest;
3. het investeringskrediet voor VANG met € 260.000 te verhogen en dit te betrekken
bij het opstellen van de Perspectiefnota 2019-2022.
Voorstel met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen.
7

Z-17-108176

Benoeming plv. leden presidium.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 de heer M.A. Rolloos en mevrouw H.C. Pasterkamp te benoemen tot plv. leden van
het presidium.
 dhr. Rolloos met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd.
 mw. Pasterkamp met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding benoemd.

8

Z-17-108180

13

Z-16-19613

Vaststellen vergaderrooster 2018.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 het vergaderrooster 2018 vast te stellen.

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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