LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 22 november 2018
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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6a

Z-18-116971

Belastingverordeningen 2019.

1.

6b

Z-18-113464

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Oegstgeest 2019.

 Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2019 met
daarin de volgende belangrijkste wijzigingen:
- toegevoegd: de berekeningswijze van de persoonsgebonden budgetten;
- gewijzigd: financiële tegemoetkoming meerkosten
- de artikelvolgorde is aangepast aan de modelverordening van de VNG.

6c

Z-18-117642

Koersdocument doorontwikkeling jeugdhulp
Leidse regio.

 Het koersdocument “Doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio” vast te stellen en
daarmee de volgende uitgangspunten:
- dat de Leidse regio gemeenten op subregionaal niveau het opdrachtgeverschap
en de uitvoering van de jeugdhulp organiseren en daarmee de toegang en het
gespecialiseerde jeugdhulpaanbod aansturen, inkopen en contracteren;
- dat regionale samenwerking voor het gedwongen kader en Veilig Thuis wordt
behouden vanwege de wettelijke verplichting;
- dit alles met inachtneming van de lokale en regionale infrastructuur.

de volgende belastingverordeningen voor 2019 vast te stellen:
 1.1 Verordening onroerende zaakbelastingen 2019;
 1.2 Verordening rioolheffing 2019;
 1.3 Verordening afvalstoffenheffing 2019;
 1.4 Verordening hondenbelasting 2019;
 1.5 Verordening precariobelasting 2019;
 1.6 Verordening marktgeld 2019;
 1.7 Legesverordening 2019.
2. in de begroting 2019 de opbrengsten aan de berekeningen aan te passen.

1

Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

6d

Z-17-105779

Vaststellen bestemmingsplan Poelgeest
(bestuurlijke lus).

 Het bestemmingsplan Poelgeest (bestuurlijke lus) met IMRO code:
NL.IMRO.0579.BPPoelgeest-VA02 vast te stellen, met dien verstande dat het
bestemmingsplan Poelgeest wordt hersteld met inachtneming van de
tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 2
mei 2018.

7

Z-18-118357

Instellen werkgroep Regio.
(Initiatiefvoorstel van het presidium)

 Een werkgroep Regio in te stellen, daarin te benoemen de heren Van der Hoeven,
Spaargaren, Van Dissel, Van den Ouweelen, Welling en Bus, en de werkgroep te
verzoeken vóór 24 januari 2019 te komen met voorstellen voor een nadere invulling
van de commissie Regiozaken.

8

Z-18-118272

Aanbesteding accountantsdiensten.
(Initiatiefvoorstel van het presidium)

 De aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen voor de aanbesteding
accountantsdiensten 2019-2021 vast te stellen.

9

Z-18-118271

Vaststellen vergaderrooster 2019.
(Initiatiefvoorstel van het presidium)

 Het vergaderrooster 2019 vast te stellen.
Mondeling geamendeerd: één datum aangepast.

10

Z-18-117215

Begroting 2018 Servicepunt71 3e wijziging.

1.

De volgende zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging (3) voor 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 naar voren te brengen;
De raad acht van belang:
a) Dat voor het einde van dit jaar duidelijkheid wordt verschaft of het met VRIS bij
deze kosten blijft.
b) De kosten van VRIS binnen de vastgestelde budgetten te houden en derhalve als
uitgangspunt te nemen dat eventuele tegenvallers binnen bestaande budgetten
worden opgevangen en geen overschrijdingen worden gerealiseerd voordat een
nieuwe begrotingswijziging heeft plaatsgevonden.
c) Efficiencybesparingen per project vooraf te calculeren en daarover achteraf
verantwoording af te leggen.
d) Periodiek via de planning- en controlecyclus te rapporteren over de lasten en
efficiencybesparingen van VRIS.
e) Periodiek via de planning- en controlecyclus te rapporteren over de lasten van
Matchpunt en over de bespaarde kosten.
2
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f) De deelnemende gemeenten schriftelijk, op directieniveau, te informeren over
besluitvorming die door het gemeentebestuur – al dan niet in mandaat – moet
plaatsvinden, voor zover deze binnen de gremia van Servicepunt71 tot stand is
gekomen.
g) Ontvangst van de correspondentie van de deelnemende gemeenten over de
genomen besluiten schriftelijk te bevestigen.
h) Periodiek, bijvoorbeeld voorafgaand aan de vergaderingen van het bestuur van
Servicepunt71, de colleges van de deelnemende gemeenten een overzicht te
geven van genomen besluiten en financiële meerjarige consequenties en van de
verwachte nog te nemen besluiten en financiële consequenties daarvan
(rapportages “in één oogopslag”) – mede om de colleges in staat te stellen de
raden een periodiek een terugkoppeling te geven over de stand van zaken, via de
daarvoor geëigende kanalen.
Voorts benadrukt de raad dat hij de mogelijkheid om een zienswijze te uiten op
een voorgenomen begrotingswijziging beschouwt als belangrijk instrument in de
relatie tussen de raad en (het bestuur van) een gemeenschappelijke regeling. De
raad constateert dat zijn mogelijkheid om dit instrument effectief in te zetten
mede afhankelijk is van (het bestuur van) de betreffende gemeenschappelijke
regeling. Zo veronderstelt het kunnen uiten van een effectieve zienswijze onder
meer a) tijdige en ruimhartige informatievoorziening en b) dat het uitgangspunt
van het financieel beheer binnen een gemeenschappelijke regeling is dat geen
verplichtingen worden aangegaan die beslag leggen op budgetten die (nog) niet
zijn vastgesteld.
Tot slot markeert de raad dat hij het wenselijk vindt dat dergelijke significante
begrotingswijzigingen in de toekomst voorafgaand aan of zo vroeg mogelijk
binnen een lopend boekjaar worden vastgesteld, zodat meer tijd resteert om
eventuele extra lasten lopende het boekjaar elders te compenseren.
2. De gemeenteraad van Oegstgeest ziet, met inachtneming van de zaken genoemd
onder 1, geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de
begrotingswijziging (3) voor 2018 van 26 september 2018 door het Bestuur.
Amendement A van CDA, PrO, VVD, Lokaal en D66 met algemene stemmen
aangenomen.
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Z-16-18766

ONDERWERP

Vaststellen bestemmingsplan Oranje Nassau.

BESLUIT

1.

De nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Oranje Nassau, d.d. 27 juli
2018, vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Oranje Nassau met IMRO code:
NL.IMRO.0579.BPOranjeNassau-VA01, opgesteld en in elektronische vorm
vastgelegd conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro, vast te stellen.
3. De hiervoor genoemde documenten op de wettelijke voorgeschreven wijze ter inzage
te leggen.
Voorstel met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Amendement B van Hart voor Oegstgeest met 2 stemmen voor en 17 stemmen tegen
verworpen.

12

Z-17-102898

Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien
van het wijzigingsplan Duivenvoordestraat
maatschappelijke voorziening.

 Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het wijzigingsplan
Duivenvoordestraat maatschappelijke voorziening.
Voorstel met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Amendement C van Hart voor Oegstgeest met 2 stemmen voor en 17 stemmen tegen
verworpen.

17

Z-17-108798

Lijst van ingekomen stukken.

 De lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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