LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 30 oktober 2018
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5a

Z-18-115725

Prioriteiten integrale veiligheid 2019-2022.

1. De veiligheidsanalyse gemeente Oegstgeest vast te stellen.
2. De rapportage veiligheidsmonitor gemeente Oegstgeest 2017 vast te stellen.
3. Het regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid Den Haag te
onderschrijven.
4. De prioriteitstelling integrale veiligheid 2019-2022 vast te stellen met daarmee de
volgende uitgangspunten: Het aanpakken en terugdringen van:
- High impactcrimes: woninginbraken en babbeltrucs
- Cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit: Identiteitsfraude en sexting
- Subjectieve onveiligheid: overlast, vernieling en verloedering

5b

Z-18-115843

Bijdrageregeling maatschappelijke participatie
voor volwassenen.

 1.1 Het minimabeleid aan te vullen door de notitie ‘Aanvulling minimabeleid:
- Dat de financiële mogelijkheden van volwassenen met een minimum inkomen tot
120% van het sociaal minimum om te kunnen participeren in de maatschappij
worden vergroot.
- Dat bij de formulering van deze aanvulling op het minimabeleid aansluiting is
gezocht bij het beleid van de Leidse regio
2.1 Dit besluit te nemen onder voorbehoud dat de benodigde middelen voor de
uitvoering van dit beleid bij de vaststelling van de begroting 2019-2023
beschikbaar worden gesteld

5c

Z-18-117243

RKC rapport burgerinitiatieven.
(Initiatiefvoorstel van het presidium)

 De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie over te nemen en
het college opdracht te geven jaarlijks te rapporteren over de implementatie van de
aanbevelingen.
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Agenda
nr.

Voorstel
nr.

8

10

ONDERWERP

BESLUIT

Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken
ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
Z-18-115961

Bekrachtiging geheimhouding beantwoording
vragen art. 37 inzake uitvoering marktverkenning.

Z-17-108779

Lijst van ingekomen stukken.

 De door het college aan de beantwoording van de art. 37 vragen over de uitvoering
van de marktverkenning met kenmerk Z/18/1159612/232920 opgelegde
geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, op grond van
artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, lid 2, onder b van de WOB in
verband met het beschermen van de financiële belangen van de gemeente die
verband houden met de informatie en antwoorden op de vragen.
 De lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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