LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 24 januari 2019
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

5a

Z-17-107916

Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan
Alcoholgebruik 2019-2022.

5b

Z-18-119378

Wijzigen verordening op de
Rekenkamercommissie.

BESLUIT

 Het “Preventie- en Handhavingsplan Alcoholgebruik 2019-2022” vast te stellen en
daarmee:
o De doelstelling en de subdoelstellingen te onderschrijven.
o Akkoord te gaan met de preventieve maatregelen genoemd onder hoofdstuk
3.
o Akkoord te gaan met de voorgestelde vormen van toezicht genoemd onder
hoofdstuk 4.
o Akkoord te gaan met voorgestelde vorm van handhaving genoemd onder
hoofdstuk 4.
 De samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie te wijzigen en de bijdrage
met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen op € 1,01 per inwoner;
De verordening op de rekenkamercommissie als volgt te wijzigen:
Het aantal leden wordt teruggebracht tot 6 (artikel 2);
Raadsleden, leden van raadscommissies of fractievertegenwoordigers uit de vier
gemeenten kunnen niet langer lid zijn van de RKC (artikel 4);
Een andere vergoeding voor de leden van de RKC door deze te relateren aan het
gewogen gemiddelde van de raadsledenvergoeding van de vier gemeenten en de
daadwerkelijke bestede uren (artikel 8);
Een verplicht ambtelijk hoor en wederhoor over de feiten en een facultatief
bestuurlijk hoor en wederhoor over de conclusies en aanbevelingen (artikel 16);
Een regeling over de uitvoering en monitoring van de aanbevelingen (artikel 16a);
Het instellen van een klankbordgroep (artikel 16b).
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Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

5c

Z-18-117935

Zienswijze gemeenteraad op de concept
huisvestingsverordening Holland Rijnland.

6

Z-19-119971

Benoeming plv. lid AB Holland Rijnland.

9

Z-18-115961

Bekrachtiging geheimhouding raadsvoorstel

11

Z-18-118987

Lijst van ingekomen stukken.

Motie 6

Sociale woningbouw in Nieuw-Rhijngeest Zuid.
Motie van PrO, CDA en VVD.

BESLUIT

 Bijgevoegde concept zienswijze op de concept Huisvestingsverordening Holland
Rijnland 2019 vast te stellen als de zienswijze van Gemeente Oegstgeest, met hierin
de onderdelen:
o In overeenstemming met de concept Huisvestingsverordening, artikel 5, lid
3, waarin behoud van inschrijftijd voor tijdelijke huurcontracten wordt
bepaald, terug te laten komen in de definitieve Huisvestingsverordening.
o In overeenstemming met de concept Huisvestingsverordening, artikel 17 lid 8
t/m 9, waarin voor woningcorporaties de mogelijkheid wordt gecreëerd om
maximaal 10% van het woningaanbod per kalenderjaar te verloten, terug te
laten komen in de definitieve Huisvestingsverordening.
 De heer E.H.M. Creemers per 25 januari 2019 te benoemen tot plv. lid van het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
De heer E. H.M. Creemers is met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1
onthouding benoemd.
 De door het college aan het raadsvoorstel met kenmerk Z-18-115961-230431-1 en
bijbehorende bijlagen opgelegde geheimhouding 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 het raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen.
 De lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
Motie 6 met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
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