LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 31 mei 2018
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5a

Z-18-111160

Aanpassing Verordening Jeugdhulp 2015.

 het wijzigingsvoorstel tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp gemeente
Oegstgeest 2015 vast te stellen, teneinde te voldoen aan de jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep inzake het vaststellen van een persoonsgebonden budget.

5b

Z-18-111873

Aanvraag vangnetregeling over 2017.

 in te stemmen met de verklaring van het college dat het college in 2017 zowel interne
als externe maatregelen heeft genomen waarmee een tekortreductie is beoogd op de
uitgaven voor bijstand 2017.

6

Z-18-113656

Herbenoeming plv. voorzitter Rekenkamercommissie.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 mw. S.C. van de Haagen tot 1 april 2022 te herbenoemen als plaatsvervangend
voorzitter van de Rekenkamercommissie WVOLV.

7

Z-18-113658

Aanwijzing lokale omroep 2018.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

1.

8

Z-18-112480

Zienswijze op de begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Hollands Midden (VRHM).

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2019 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 2019 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden door het Algemeen Bestuur.

9

Z-18-112473

Zienswijze op de begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
(HR).

1.

vast te stellen dat de verzoeken van de kandidaat lokale omroepen Holland Centraal
Unity en Lorelei-Sleutelstad voldoen aan de vereisten van de Mediawet;
2. geen voorkeur uit te spreken voor één van beide kandidaat lokale omroepen.

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2019 van Holland
Rijnland naar voren te brengen:
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2019 door het Algemeen Bestuur op
4 juli 2018;
2. het Algemeen Bestuur te verzoeken om bij het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland aandacht te vragen voor het volgende:
1
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ONDERWERP
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-

-

10

Z-18-112476

Zienswijze op de begroting 2019 van de
1.
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (SP71).

11

Z-18-112473

Zienswijze op de begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

de gemeenten tijdig inzicht te geven in benodigde capaciteit en financiële
middelen per speerpunt vanuit de deelnemende gemeente, om de doelen van de
Inhoudelijke Agenda te realiseren. Dit vanuit de gedachte dat de realisatie van de
Inhoudelijke Agenda een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
deelnemende gemeenten en Holland Rijnland is;
grote verschillen ten opzichte van de begroting van 2018 te verduidelijken;
naast de beleidsindicatoren 2019, ook de indicatoren voor 2018 op te nemen en
ook de realisatiecijfers van 2017, voor zover al beschikbaar. Bij de kengetallen is
het zinvol aan te geven wat die betekenen voor Holland Rijnland.

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2019 van het
Servicepunt71 naar voren te brengen:
De raad acht het van belang:
a. om bij het contracteren het belang van kwetsbare groepen te betrekken;
b. om bij het contracteren duurzaamheid te betrekken;
c. dat de keuzemogelijkheden tussen effectiviteit, efficiëntie en risico per
programma meer inzichtelijk worden gemaakt en er meer mogelijkheid is om
hierin te sturen;
d. dat er een efficiencyslag in de loop van de jaren mogelijk moet zijn;
e. dat de risico’s van ICT-investeringen goed worden beheerst. Dat betekent dat de
kosten stevig worden gemonitord en tijdig wordt ingegrepen bij
overschrijdingen;
2. de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2019 van Servicepunt71 door het Bestuur.
de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2019 en de
begrotingswijziging voor 2018 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland naar voren te brengen:
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 door het
Algemeen Bestuur.

2

Voorstel
nr.
12

Z-18-112478

ONDERWERP

Zienswijze op de begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Regionale Dient
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM).

BESLUIT

de volgende zienswijze ten aanzien van de concept Programmabegroting voor 2019 van
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Holland 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 2019 van de RDOG HM door
het Algemeen Bestuur.
“Wel stelt de raad vast, dat aan de zienswijze op de kadernota RDOG HM 2019 op
belangrijke punten nog geen concreet gevolg is gegeven. De raad dringt erop aan om in
de kadernota 2020 alsnog concrete scenario’s op te nemen die een keuze in de af te
nemen producten en diensten en/of het uitvoeringsniveau daarvan mogelijk maken, en
bij deze scenario’s een zo concreet mogelijk overzicht te geven van de maatschappelijke
effecten.
De Raad verwacht van u dat u de gemeenteraden zoveel mogelijk betrekt bij de
uitwerking van het bovenstaande, onder andere door de geplande workshops ter
voorbereiding van de kadernota 2020 ook voor betrokken raadsleden open te stellen.
Tenslotte houdt de Raad u graag aan de toezegging, dat u geen tussentijds beroep zult
doen op extra financiering door gemeenten.”
Voorstel unaniem geamendeerd aangenomen.
Amendement A ‘Zienswijze conceptbegroting RDOG’ van PrO, D66 en LOKAAL met
17 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
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Z-18-112478

Zienswijze op de begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en
Bollenstreek (GR KDB).

de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2019-2022 van de
gemeenschappelijke regeling werkbedrijven 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 2019-2022 va maart 2018 door het
Algemeen Bestuur.

18

Z-17-108772

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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