LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 21 juni 2018
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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5a

Z-18-113162

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

 de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
2018 vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
1. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling BSGR,
zijnde:
a. artikel 15 onder toevoeging van een nieuw lid 5 aan artikel 7 (aanpassing
stemverhouding voor keuze DB);
b. artikel 31 lid 8 (verduidelijking artikel; geen wijziging);
c. artikel 41 (actualisering/verwijzing naar de meest actuele archiefverordening
van de gemeente Leiden);
2. de geconsolideerde gemeenschappelijke regeling BSGR vast te stellen.

5b

Z-18-112477

Zienswijze op de begroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
West-Holland.

 de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering ten aanzien van het vaststellen
van de conceptbegroting voor 2019 van de Omgevingsdienst West-Holland op 9 juli 2018
door het algemeen bestuur.
Als positieve punten zien wij de omschakeling naar realistisch begroten, de aandacht
voor het verbeteren van de betrokkenheid van de eigenaren bij de dienst en het
verhelderen van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en inzet die de
Omgevingsdienst pleegt om de financiën op orde te krijgen.
Wij hebben echter ook een paar aandachtspunten.
Graag ontvangen wij in het vervolg de conceptbegroting en jaarverslag binnen de
wettelijke termijn, zodat wij in staat zijn de zienswijze adequaat voor te bereiden.
Daarnaast vragen wij aandacht voor het Financieel Kader Gemeenschappelijke
Regelingen 2018-2021, zodat de begroting van de Omgevingsdienst niet uit de pas gaat
lopen met de gemeentelijke begroting.
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5c

Z-16-100547

Vaststellen bestemmingsplan ‘Woningen Oude
Rijnsburgerweg’.

1.

5d

Z-17-109188

Vaststellen bestemmingsplan ‘Parapluplan
Parkeren’.

1.

5e

Z-17-103591

Definitieve verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning McDonalds.
(gewijzigd voorstel)

 voor het project ‘McDonald’s Oude Rhijnhofweg’ de definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven, onder voorwaarde dat de aanlegsteiger geen onderdeel
meer uitmaakt van de door het college te verlenen omgevingsvergunning.

het bestemmingsplan ‘Woningen Oude Rijnsburgerweg’ met IMRO code:
NL.IMRO.0579.BPWORBW-VA01, vast te stellen;
2. de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.
het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ met IMRO code:
NL.IMRO.0579.BPParkeren-VA01, vast te stellen;
2. de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.

Voorstel met 16 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
6

Z-18-113726

Verzoek planologische medewerking vestiging
DuPont in Biosciencepark.

1.

7

Z-18-110324

Vaststellen Bomenbeleid 2018.

 het Bomenbeleid 2019 vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:
- participatie door bewoners, kwaliteit voor kwantiteit en de juiste boom op de
juiste plaats.

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit ‘het
gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ voor het gebruiken van
een bedrijfspand met laboratoria ten behoeve van het bedrijf DuPont;
2. een afstand tussen bedrijf en (beoogde) gevoelige functies te hanteren van minimaal
30 m;
3. voorschriften aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden, te
weten:
- dat de omgevingsvergunning wordt voorzien van een goede ruimtelijke
onderbouwing dat er tegen het beoogde gebruik geen milieuhygiënische en
andere belemmeringen bestaan;
- een termijn aan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verbinden van
2 jaar;
4. indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring worden ingediend, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief te beschouwen.

2

Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

 Motie 1 ‘Gezonde bomen laten staan’ van Hart voor Oegstgeest en D66 ingetrokken.
 Motie 2 ‘Een actuele bomenlijst voor heel Oegstgeest’ van D66 en Hart voor
Oegstgeest ingetrokken.
8

Z-18-114480

Benoemingen juni 2018.
(initiatiefvoorstel van de fracties van VVD, PrO,
CDA, D66, Hart voor Oegstgeest en LOKAAL)

 te benoemen:
Presidiumleden K. Rosdorff-Molevelt, H.C. Pasterkamp, A.N.J. Vos, W. Mandema,
I. Oosterhuis-Gijsbers
Leden vertrouwenscommissie E.J. van Bitterswijk, E.G. van den Ouweelen, F. van
Dissel, E. Bus, M. van Driel, S.A.S. Spaargaren
Werkgeverscommissie E.Y. Vellema, M.A. Rolloos, N.J. Janssen
Commissievoorzitter M. Welling
AB Holland Rijnland E.R. Jaensch (lid), I.J. van Dillen (lid), E. Bus (plv. lid)
AB ODWH H. Sahin (lid), M. Welling (lid)
AB KDB H.J.T. Nieuwenhuis (lid), I. Oosterhuis-Gijsbers (plv. lid)
AB RDOG H.J.T. Nieuwenhuis (lid)
AB BSGR M.E. Huizing (lid)

11

Z-17-108773

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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