LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 28 maart 2019
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
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5a

Z-18-114346

Normen- en toetsingskader accountantscontrole
jaarstukken 2018.

 Het normenkader vast te stellen t.b.v. de accountantscontrole op de jaarstukken
2018.

6

Z-18-115389

Pilot tijdelijke maatschappelijke opvang in
Oegstgeest.

 In te stemmen met de ‘Pilot tijdelijke Maatschappelijke Opvang in Oegstgeest’. De
realisatie van de pilot ligt in handen van het college.

7

Z-17-102891

Vaststellen bestemmingsplan Vinkeweg 73.

1.

De nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Vinkeweg 73, d.d. mei 2018,
vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Vinkeweg 73 met IMRO code: NL.IMRO.0579.BPVinkeweg73VA01, opgesteld en in elektronische vorm vastgelegd conform de artikelen 1.2.1 tot
en met 1.2.5 Bor, vast te stellen.
3. De hiervoor genoemde documenten op de wettelijke voorgeschreven wijze ter inzage
te leggen.
Voorstel met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

8

Z-18-113081

Verzoek besteding investeringskrediet IHP.

 In te stemmen met het autoriseren van € 550.000,- uit het investeringskrediet IHP,
minus het geraamde bedrag voor: Verhuis- en inrichtingskosten t.b.v. medegebruik
Gevers Deutz Terwee.
Amendement A van CDA, VVD, PrO en D66 met algemene stemmen aangenomen.

9

Z-18-119096

Overnemen aanbevelingen rapport RKC Toegang
tot de WMO.
(Initiatiefvoorstel van het presidium)

 De aanbevelingen 1, 4, 6, 10, 11, 12 zoals verwoord in het rappoort ‘Toegang tot de
WMO’ van de Rekenkamercommissie over te nemen;
De website te verbeteren naar aanbeveling 2 en er zorg voor te dragen dat het
aanmeldformulier geen belemmering vormt voor de toegang tot de WMOvoorzieningen;
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Het college te vragen onderzoek te doen naar verdere samenwerking van STO met
schuldhulp, sociale dienst en JGT, naar aanbeveling 3;
Het college te vragen aanbeveling 5 en 7, 8, 9 te bezien zodra een nieuw regiesysteem
is ingevoerd en in afwachting van dit systeem met het STO actief het risico dat
cliënten van de radar verdwijnen zoveel mogelijk te beperken.
In maart 2020 de uitvoering van bovenstaande te evalueren
Amendement B van PrO, CDA, VVD, Hart voor Oegstgeest, D66 en Lokaal met algemene
stemmen aangenomen.
10

Z-19-121735

Benoemingen RKC maart 2019.
(Initiatiefvoorstel van het presidium)

 Te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie: de heer E. Gerdes voor de
periode van 1 april 2019 tot 1 april 2023, mw. S.G.S. Hoogkamer voor de periode van
1 juli 2019 tot 1 juli 2023 en de heer Segers voor de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei
2023 en de heer G. Lappee per 1 april 2019 aan te wijzen als secretaris van de RKC.

11

Z-19-121549

Benoeming wethouder en uitbreiding aanstelling.
(Initiatiefvoorstel van de fractie van PrO en de
fracties van VVD, PrO en CDA)

 Te benoemen als wethouder: de heer P.A. Glasbeek (1.0 fte) en de heer Glasbeek,
gelet op artikel 36a, lid 2 Gemeentewet voor de periode tot 28 maart 2020 ontheffing
te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Gelet op zijn verzoek wethouder
H.J.T. Nieuwenhuis per 1 april 2019 een uitbreiding van zijn aanstelling van 0.1 fte te
geven.

14

Z-19-120343

Geheimhouding bijlagen.

1.

16

Z-18-118989

Lijst van ingekomen stukken.

 De lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

Vaart in de samenwerking Leidse regio.
Motie van PrO, Lokaal, D66, Hart voor
Oegstgeest, CDA en VVD.

 Motie 1 met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

Motie 1

Met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding ten aanzien van het document “Geheime bijlagen bij het
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2019” te bekrachtigen;
2. De opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment van afsluiting van alle
grondexploitaties in bedoelde bijlage.
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