LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 22 februari 2018

nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5a

Z-17-101386

Intrekken Plan van Scholen Oegstgeest 2018-2020.  het Plan van Scholen 2018-2020 van 1 juni 2017 in te trekken.

5b

Z-17=109532

Zienswijze op eerste begrotingswijziging RDOG
HM 2018.

De volgende zienswijze ten aanzien van de eerste begrotingswijziging voor 2018 van de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) naar voren
te brengen:
 de gemeenteraad van Oegstgeest geeft, naast de geformuleerde kanttekeningen bij de
tweede begrotingswijziging 2017, de volgende opdrachten mee aan het Algemeen
Bestuur (AB) van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM) voor het opstellen van de begroting 2019:
- de realisatie van de structurele begrotingsopdracht expliciet zichtbaar te maken
in de eerste bezuinigingsrapportage 2018;
- om na het vaststellen van de Kadernota 2019 een realistische begroting 2019 op
te stellen, waarin reeds bekende organisatorische of personele kosten zoals
voorzienbare cao-stijgingen, looncompensaties of pensioenafdrachten reeds zijn
opgenomen;
- de begroting dientengevolge dusdanig in te richten dat voor 2019 en verder geen
tussentijdse begrotingswijzigingen meer nodig zijn;
- scenario’s ontwikkelen voor de eventuele herinrichting van de producten en
diensten, zodat de gemeenten met betrekking tot de inkoop ook daadwerkelijk
keuzes kunnen maken.
Met inachtneming van het bovenstaande ziet de gemeenteraad verder geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen van de eerste begrotingswijziging RDOG HM 2018
door het AB.
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Z-17-106726

Algemene Plaatselijke Verordening.

De Algemene Plaatselijke Verordening 2017 vast te stellen met enkele juridisch
technische wijzigingen t.o.v. de APV 2013 en met de volgende significante
beleidstechnische uitgangspunten:
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

-

-

dat het verbod op speelgoed- en nepwapens is toegevoegd (art. 2:48d);
dat de toepassing van de regeling over loslopende honden is verruimd tot buiten
de bebouwde kom en dat de regeling zelf ter verduidelijking is aangepast (art.
2:57);
dat de regeling over verontreiniging door honden is verduidelijkt en
aangescherpt (art. 2:58);
dat de bevoegdheid tot het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod wordt
toebedeeld aan de burgemeester in plaats van het college (art. 2:59);
dat het verbod op hinderlijk drugsgebruik is toegevoegd (art. 2:74a);
dat de bevoegdheid van de burgemeester tot maatgericht optreden tegen
woonoverlast is toegevoegd (art. 2:79);
dat het ventverbod is aangepast (art. 5:15).

Voorstel met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
 Amendement A van D66 ‘Weigeringsgronden artikel 1:8 lid 1 A (geen ‘in ieder geval’)’
met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
 Amendement B van VVD, D66, CDA, HvO, PrO en LOKAAL met 18 stemmen voor en
0 stemmen tegen aangenomen.
7

Z-17-10949

Zienswijze op kadernota RDOG HM 2018.

De volgende zienswijze ten aanzien van de Kadernota voor 2019 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
voornemen de Kadernota 2019 te gebruiken voor het opstellen van de Programmabegroting RDOG HM 2019 door het Algemeen Bestuur. Dit met inachtneming van de
al eerder bij de zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2017 geformuleerde
kritische kanttekeningen en de hierna uitgewerkte en aan het Algemeen Bestuur
(AB) mee te geven opdrachten;
- scenario’s te ontwikkelen voor de eventuele herinrichting van de producten en
diensten, zodat de gemeenten met betrekking tot de inkoop ook daadwerkelijk
keuzes kunnen maken;
- de realisatie van de structurele bezuinigingsopdracht expliciet zichtbaar te
maken in de eerste bestuursrapportage 2018;
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

-

-

8

Z-18-111172

Evaluatie BOB.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

om na het opstellen van de Kadernota 2019 een realistische begroting 2019 op te
stellen, waarbij reeds bekende organisatorische of personele kosten zoals
voorzienbare cao-stijgingen, looncompensaties of pensioenafdrachten reeds zijn
opgenomen;
de begroting dientengevolge dusdanig in te richten dat voor 2019 en verder geen
tussentijdse begrotingswijzigingen meer nodig zijn.

 de raad in nieuwe samenstelling te adviseren zich te buigen over de in dit voorstel
genoemde aandachtspunten met betrekking tot het vergadermodel.
 Amendement C van PrO ‘Uitbreiding advies BOB’ met 5 stemmen voor en 13
stemmen tegen verworpen.

11

13

Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken
ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
Z-17-101153

Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij
raadsmededeling uitspraak in beroep voormalig
gemeentesecretaris.

Z-17-108769

Lijst van ingekomen stukken.

 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, jo. artikel 10, eerste
lid, onder e en g van de Wob, de door het college opgelegde geheimhouding met
betrekking tot collegebesluit Z-17-101153/216700 ten aanzien van bijlage 1 (kenmerk
Z-18-101153/216791) te bekrachtigen in verband met de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken persoon en de gemeente.
 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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