LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 27 september 2018
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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9a

Z-18-113976

Voortgangsrapportage 2018

 de voortgangsrapportage 2018 vast te stellen en daarmee de volgende
uitgangspunten:
1. de begrotingswijziging voor de begroting 2018 vast te stellen zoals genoemd in
hoofdstuk 7 van de Voortgangsrapportage en te verwerken in de begroting 2018;
2. de wijzigingen in het investeringsplan zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de
Voortgangsrapportage 2018 vast te stellen en de kapitaallasten te verwerken in
de begroting 2019;
3. de kredieten hiervoor te voteren;
3.1 het krediet van € 125.000 voor de implementatie van een nieuw VTHprogramma;
3.2 de lasten en baten van het krediet voor de herinrichting na vervanging
riolering 2017 te verhogen met € 25.000 als gevolg van een projectsubsidie
van de provincie Zuid-Holland;
3.3 het krediet van € 21.000 om een nieuwe containerlocatie voor de Brede
School Het DOK aan te leggen;
3.4 een voorbereidingskrediet van € 30.000 voor het onderzoek naar de
mogelijkheid om uit te breiden met een extra verdieping op de bestaande
bouw van de Brede School Het DOK;
4. het negatieve saldo van circa € 72.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

9b

Z-18-114919

In- en externe maatregelen i.h.k.v. vangnet
bijstand over 2018.

 de notitie ‘Maatregelen 2018 ten behoeve van de reductie van het tekort op het
uitkeringsbudget (BUIG)’ vast te stellen en akkoord te gaan met de voorgestelde
maatregelen.
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Z-18-114645

ONDERWERP

Winkeltijden.

BESLUIT

 de Verordening Winkeltijden Oegstgeest 2013 als volgt aan te passen:
Artikel 2. Vrijstelling openingsverbod op zon- en feestdagen.
De verboden vervat in artikel 2, lid 1, onder a. en b. van de wet, gelden niet op de
zon- en feestdagen van het kalenderjaar, tussen 9.00u en 20.00u.
Artikel 7. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treed in werking op 1 november 2018.
2. De verordening winkeltijden Oegstgeest 2013 wordt op de in het eerste lid
genoemde datum ingetrokken.
Artikel 8. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Winkeltijden Oegstgeest
2018.
Voorstel met 4 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.
Amendement A van LOKAAL en D66 ‘Aanpassing initiatiefvoorstel Winkeltijden’
met 6 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
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Z-18-116463

Voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten.  1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
bestemmingsgebied Wilhelminapark en Geesten (identificatienummer NL.IMRO
0579.BPWilhelminaprkGst-VA01);
2. de begrenzing van het bestemmingsplan dat wordt voorbereid is verbeeld in de als
zodanig gewaarmerkte situatietekening, welke onderdeel uitmaakt van het besluit;
3. te verklaren:
 dat het verboden is om in het gebied waar dit voorbereidingsbesluit van kracht is
het gebruik van gronden en/of bouwwerken, te wijzigen;
 dat artikel 3.3 Wro, op grond van artikel 3.7, lid 3 Wro, van toepassing is,
waarmee niet zonder omgevingsvergunning overgegaan kan worden om
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren;
b. bouwwerken te slopen;
4. te streven naar een ter inzage legging in 2019 van een ‘Ontwerpbestemmingsplan
Wilhelminapark en Geesten’ ter vervanging van het vigerende bestemmingsplan
Wilhelminapark en Geesten;
5. dat het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3
genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
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6. en voorts te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag dat
het besluit bekend wordt gemaakt.
Voorstel met 2 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
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Z-17-105779

Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest
(bestuurlijke lus).

 doorgeschoven naar de raad van 30 oktober 2018.

13

Z-18-116932

Benoeming lid RKC

 voor de periode van 1 september 2018 tot 1 september 2022 te benoemen als lid van
de Rekenkamercommissie Wassenaar Voorschoten Oegstgeest LeidschendamVoorburg: Mw. drs. S. Morassi-Nauts, woonachtig te Voorburg.
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