LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 23 november 2017
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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6a

Z-17-106775

Belastingverordeningen 2018.

de volgende belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen:
 Verordening onroerende goedbelastingen 2018;
 Verordening rioolheffing 2018;
 Verordening afvalstoffenheffing 2018’
 Verordening hondenbelasting 2018;
 Verordening precariobelasting 2018;
 Verordening marktgeld 2018;
 Legesverordening 2018.

6b

Z-17-105380

Jaarrekening OPOO 2016.

 met de jaarrekening 2016 van de openbare rechtspersoon ‘Openbaar Primair
Onderwijs Oegstgeest’ in te stemmen.

6c

Z-17-103405

Vaststellen bestemmingsplan brug Poelgeest 2017.

1.

7

Z-17-108899

Benoeming in AB RDOG HM.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 de heer J.J.G.M. Roeffen als lid te benoemen in het Algemeen Bestuur van de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en de
heer H.J.T. Nieuwenhuis te benoemen als plv. lid van dat bestuur.

8

Z-17-108942

Benoeming steunfractieleden D66, VVD en LOKAAL.  mevrouw E.Y. Vellema. de heer R.B. van Duijvenvoorde en de heer J.M. Yonce te
(initiatiefvoorstel van de fracties van D66, VVD en
benoemen tot steunfractielid.
LOKAAL)

9

Z-17-105394

Benoeming raad van toezicht OPOO.

het bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017 met IMRO code: NL.IMRO.0579.
BPBrugPoelgeest17-VA01 gewijzigd vast te stellen met daarin verwerkt de
wijzigingen zoals opgenomen in de staat van wijzigingen van de zienswijzennota
(bijlage 1) bij dit besluit;
2. de zienswijzenota ‘Bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017’ vast te stellen.

1.

de heren M. Schijff en J. Meelker met terugwerkende kracht te benoemen als lid van
de raad van toezicht van OPOO voor de periode 1 augustus 2017 tot en met 31 juli
2021;
2. de heer R.K. Flippo en mevrouw C. Bockstart met terugwerkende kracht te
benoemen als lid van de raad van toezicht van OPOO voor de periode 1 augustus
2017 tot en met 31 juli 2019;
1
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3. mevrouw E.M.S. Miltenburg-Driest te benoemen als lid van de raad van toezicht van
OPOO voor de periode 1 december 2017 tot en met 30 november 2021.
10

Z-17-106430

Grondprijzenbrief 2017-2018.

 de Grondprijzenbrief 2017-2018 vast te stellen, de vigerende nota Grondprijzen 2011
in te trekken en daarmee de prijsklasse en grondquotes voor woningen aan te passen
aan het huidige marktniveau en de m2-prijs voor snippergroen met € 10 te verhogen
naar € 200.
Voorstel geamendeerd aangenomen.
 Amendement A ‘Kader voor maatwerk bij grondprijzen’ van D66, PrO, LOKAAL, VVD,
CDA en HvO met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

11

Z-17-102898

17
18

Verzoek planologische medewerking oprichten 50
grondgebonden woningen aan de Duivenvoordestraat.

Voorstel aangehouden tot de raadsbijeenkomst van 21 december 2017.

Z-16-18615

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

Z-17-107272

Verzoek zienswijze gemeenteraad op de
begrotingswijziging RDOG HM 2017.

de volgende zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging van de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 2017 naar voren te
brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de 2e begrotingswijziging van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) 2017 door het Algemeen Bestuur (AB).
De gemeenteraad is zeer kritisch en vraagt het AB wel de volgende aandachtspunten ter
harte te nemen en mee te geven aan het Dagelijks Bestuur (DB):
-

de argumentatie van de aan de gemeenteraad gerichte brief, alsmede de tekst en de
argumenten in de 2e bestuursrapportage RDOG HM, komt de gemeenteraad te
positief over. Een scherpere lijn ten aanzien van de bedrijfsvoering had beter gepast;

-

de genoemde stijgende bedrijfsvoeringskosten lijken onvoorzienbaar te zijn maar de
gemeenteraad vindt dat dergelijke kosten actueler zijn te begroten omdat
bijvoorbeeld bekend is dat de loonkostencompensatie voor gemeenschappelijke
regelingen structureel achterblijft bij de werkelijke kosten. Zo zijn ook de
consequenties van de huidige cao (looptijd 1 mei 2017 tot 1 januari 2019) bekend
maar nog niet verwerkt in de begroting 2018;
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-

bij de behandeling van de Kadernota RDOG HM 2019-2021 zal de gemeenteraad
ingaan op de ontwikkelingen rondom de dienstverlening en producten van de GGD,
welke kosten daarmee voor de gemeente gemoeid zijn en hoe overschrijdingen van
de begroting in de toekomst zullen worden voorkomen;

Tot slot:
-

al eerder, in de zienswijze van de gemeenteraad op de Kadernota 2018, is verzocht
om 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. Wij gaan ervan uit dat dit verzoek door het bestuur van de
RDOG HM gehonoreerd wordt.

Voorstel met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen geamendeerd aangenomen.

3

