Motierapportage d.d. 24-4-2019 t.b.v. jaarrekening 2018

2013
Nr.

Zaak

Begroting
2014

Onderwerp

Wijziging subsidiestelsel
sport

Vergadering
d.d.

Ingediend

Portefeuillehouder

7-11-2013

LO, VVD, PrO

J. Nieuwenhuis

Stand van zaken

In de concept sportnota die in 2017 aan de raad is
aangeboden, is meer inzicht gegeven in de financiële
bijdrage van de gemeente aan sport. De concept
sportnota is echter niet vastgesteld. In het coalitie
akkoord 2018-2022 is opgenomen dat samen met de
verenigingen wordt gebouwd aan een sportakkoord.
De gesprekken met de OSF over het sportakkoord
lopen.

Afgedaan

Nee

2016
Nr.

2

Zaak

Onderwerp

Vergadering
d.d.

Richting aan Transformatie

26-5-2016

Ingediend

D66, PO,
Lokaal, CDA,
VVD

Portefeuillehouder

J. Nieuwenhuis

Stand van zaken

Preventie en innovatie (transformatie) in het sociaal
domein zijn nadrukkelijk onderwerp van gesprek met
onze subsidiepartners en zorgaanbieders. Ook
nieuwe maatschappelijke (burger)initiatieven hebben
een belangrijke rol in het sociaal domein. Naast de
bestaande mogelijkheid om particuliere initiatieven
te ondersteunen, is er in 2018 een subsidieregeling
voor burgerinitiatieven vastgesteld om innovatie in
het sociaal domein te bevorderen en wordt
toegewerkt naar een breder loket om
burgerparticipatie te bevorderen.

Afgedaan

Ja

Door het beschikbaar stellen van extra middelen
voor jeugdpreventie is specifiek meer aandacht
gekomen voor jeugdpreventie en transformatie.
Hierover is de raad geïnformeerd in een
beeldvormende raad op 1 februari 2018 en wordt
momenteel gewerkt aan een lokaal
jeugdpreventieakkoord met alle relevante
organisaties in Oegstgeest.
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Begroting
2017 – 6

Voorkomen is beter dan
genezen

8-11-2016

VVD, Pro,
Lokaal, CDA

J. Nieuwenhuis

Om de transformatie bij jeugdhulpaanbieders te
verbeteren en te versnellen, is onlangs besloten om
de doorontwikkeling van de gespecialiseerde
jeugdhulp en de toegang op kleinere schaal vorm te
geven (Koersdocument Jeugdhulp Leidse Regio). De
uitwerking hiervan wordt in het voorjaar van 2019
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Daarnaast wordt op regionaal niveau meegewerkt
aan de transformatie door actief deel te nemen aan
het transformatiefonds. Op alle genoemde terreinen
wordt de raad periodiek geïnformeerd over de
voortgang.
In uitvoering. Tijdens de regionale ambtelijke
overleggen 'Participatie' (d.d. 24-11-2016 en
19-1-2017) hebben we gepolst in hoeverre we hierin
gezamenlijk kunnen optrekken. Drie gemeenten
hadden belangstelling, maar het onderwerp had bij
geen van de gemeenten prioriteit. Het onderwerp is
voor het AO Participatie van 1 februari 2018
opnieuw geagendeerd. Samen met de Leidse
regiogemeenten is het onderwerp nu opgepakt.
Andere gemeenten van Holland Rijnland volgen met
interesse.
Inmiddels is er een plan opgesteld met 4 ambities en
is een projectplan opgesteld dat vorm geeft aan de
realisatie van de ambities. Essentie van de ambitie is
dat we de samenwerking met de bewindvoerders en
de rechtbank willen verbeteren met als doel de
kwaliteit te verbeteren en inzet van bewindvoering
waar mogelijk en wenselijk te beperken. Tevens
willen we onderzoeken of het huidige gemeentelijke
voorzieningenaanbod toereikend is als aanvulling op
bewindvoering. M.a.w.: is het pallet aan
mogelijkheden effectief en efficiënt vormgegeven?
Het project heeft incl. implementatie naar
verwachting een doorloop van ruim een jaar en zal in
2020 worden afgerond.

Nee
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2017
Onderwerp

Vergadering
d.d.

Ingediend

Portefeuillehouder

Geïntegreerde Participatie

29-6-2017

D66

J. Nieuwenhuis

Duurzamer duurzaam

29-6-2017

Pro

M. Huizing

Hofbrouckerpark

6-7-2017

HvO, D66

M. Huizing

Perspectiefnota 2018 – 2

VANG; Inzamelen Luiers

28-9-2017

D66, Pro,
Lokaal

M. Huizing

Begroting
2018 – 9

Participatie voor en door
ons allemaal

11-112017

CDA

J. Nieuwenhuis

Nr.

Zaak

Perspectiefnota 2018 – 2

Perspectiefnota 2018 –
18
Perspectiefnota 2018 – 4

Z/17/
105641

Stand van Zaken

Deze motie wordt meegenomen bij het uitvoeren van
het collegewerkprogramma (beleidskader en visie op
burgerparticipatie). Planning: voor de zomer
oordeelsvorming in de raad, besluitvorming
september.
De motie pakken we op in het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid. We verkennen de varianten bij
andere gemeenten en organiseren in samenwerking
met het Platform Duurzaam Dorp een bij Oegstgeest
passend netwerk van wijkambassadeurs.
Eind december 2018 hebben wij een aangepast
voorstel ontvangen en dit wordt momenteel door ons
bestudeerd. In februari heeft overleg met Sedos
plaats gevonden waarin is aangegeven dat het proces
weer vervolgd wordt na het aantreden van de nieuwe
wethouder.
Deze motie wordt meegenomen in de
uitwerkingsfase van het project Van Afval Naar
Grondstof (2018-2019)
De raadsmededeling ter afdoening van de motie is op
6 december 2018 ter kennisname naar de commissie
burger gestuurd. Hierin is aangegeven wat het
college doet om participatiemogelijkheden onder de
aandacht te brengen.

Afgedaan

Nee

Nee

Nee

Nee
Ja
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2018
Nr.

1

2

Zaak

Onderwerp

Wijzigingsplan
Duivenvoordestraat –
afspraken en communicatie

Analyse van programma’s
en alternatieven Holland
Rijnland

Vergadering
d.d.

22-2-2018

31-5-2018

Ingediend

Team

Stand van Zaken

D66, Lokaal,
VVD, CDA

J. Nieuwenhuis

Het wijzigingsplan Duivenvoordestraat is
onherroepelijk. Alle gerechtelijke procedures m.b.t.
het wijzigingsplan zijn afgerond. De motie is daardoor
op punt 1 en 2 afgedaan. De laatste resultaten
hiervan zijn dat er overeenstemming is bereikt met
omwonenden over het achterpad aan de
Juffermansstraat en een aanpassing in het
hemelwaterafvoersysteem in de Spaargarenstraat.

CDA, Pro,
VVD, D66,
HvO,
LOKAAL

E. Jaensch

Met betrekking tot de voortgang van de stresstest
weer extremen en de gevolgen voor wateroverlast,
kan gemeld worden dat alle gemeenten in het kader
van het Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
verplicht zijn voor het einde van 2019 een
klimaatstresstest uit te voeren.
Bij Bestuur en strategie is budget opgenomen om
deze test in 2019 uit te voeren. De uitvoering
daarvan zal gelijk lopen met het opstellen van een
geactualiseerd Basis Rioleringsplan.
De raad heeft in januari 2019 een inventarisatie en
analyse van de programma’s en mogelijke
alternatieven voor de taken van Holland Rijnland
ontvangen. Deze analyse is besproken in de
commissie Regiozaken van 31 januari 2019.
Vervolgstap is dat het college in gesprek gaat met de
gemeenten in de Leidse regio over de benoemde
kansrijke alternatieven en ontwikkelingen en hier
nader onderzoek naar doet.

Afgedaan

Ja

Nee
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Bestemming
Wilhelminapark en Geesten

31-5-2018

HvO

M. Huizing

Perspectiefnota
2019 - 1
Perspectiefnota
2019 -11

Verwerking coalitieakkoord

28- 6-2018

M. Huizing

Informeren raad
kostendekkendheid
bouwleges

28-6-2018

VVD, Pro,
CDA
HvO

Perspectiefnota
2019 - 13

Zoek de schuldenaar en
help

28-6-2018

D66,CDA,
Pro, Lokaal,
HvO

J. Nieuwenhuis

M. Huizing

In de gemeenteraadsvergadering van 27 september
2018 heeft het college aangegeven dat er een Nota
van Uitgangspunten zal worden opgesteld .In de
raadsmededeling van 11 december heeft het college
vervolgens aangegeven hoe het proces is ingericht
om te komen tot een Nota van Uitgangspunten
Wilhelminapark en Geesten. Er is bewust gekozen
voor een breder participatietraject, zodat er
draagvlak is voor de uitgangspunten en een goede
basis ontstaat voor de gebiedsvisies voor Endegeest
en Overgeest.
De eerste bijeenkomst voor bewoners heeft
inmiddels plaatsgevonden, de tweede bijeenkomst
vindt plaats in maart 2019. Daarnaast is er ook een
werksessie met uw raad georganiseerd op 6 maart
2019. De motie is afgedaan omdat er een aanvang is
gemaakt met de Nota van Uitgangspunten.
Deze motie is verwerkt in de programmabegroting
2019.
Met raadsmededeling Z/18/116406/233409 dd 30
oktober 2018 bent u geïnformeerd over de
verwachte stijging van de legestarieven en de
kostendekkendheid. In de legesverordening 2019 is
de eerste verhoging in dit kader opgenomen. In
iedere jaarrekening en begroting rapporteren wij
over de kosten en de kostendekkendheid.
Half mei zullen de eerste huisbezoeken plaatsvinden
om inwoners die op de signaleringslijst van het CAK
staan, te gaan benaderen met de vraag of zij hulp
nodig hebben. Op basis van een inschatting van het
aantal uren inzet van de huidige bezetting bij
schuldhulp, zal bepaald worden welke inwoners
benaderd worden. Zij zullen eerst een brief
ontvangen. Bij geen reactie zal een huisbezoek
worden ingepland. Tevens wordt voor half mei een
overeenkomst met Zorg & Zekerheid gesloten om
bijstandsgerechtigden in 3 jaar tijd van hun schuld bij
Zorg & Zekerheid af te helpen. Dit wordt gedaan in
het kader van de Ministeriele Regeling uitstroom
bijstandsgerechtigden.

Ja

Ja
Ja

Nee
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Begroting
2019 - 1
Begroting
2019 - 2

Breng de natuur in kaart
Tiny Forest

Begroting
2019 - 3

Steenbreek

Begroting
2019 - 4

Oplaadpalen 2.0

6-11-2018

J. Nieuwenhuis

1/6-11-2018

D66, HvO,
Pro
D66

6-11-2018

Pro, D66

M. Huizing

1/6-11-2018

VVD, Pro

M. Huizing

J. Nieuwenhuis

Start Q1 2019. Afhandeling motie naar verwachting
01-12-2019.
De motie pakken we op in het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid. Als uitwerking van de unaniem
aangenomen motie ‘Tiny Forest voor Oegstgeest’
zoeken we naar mogelijke locaties en betrokken
scholen, voor het aanleggen van Tiny Forests.
De motie pakken we op in het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid. Operatie Steenbreek wil iedereen in
Nederland enthousiasmeren om de tuin te
vergroenen. Gemeente Oegstgeest sluit aan bij dit
initiatief om inwoners te motiveren zelf voor een
klimaatbestendige, gezonde en groene leefomgeving
te zorgen. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid
van financiële prikkels om verstening in particuliere
tuinen tegen te gaan.
Gemeente Oegstgeest is aangemeld als deelnemer bij
www.livinglabsmartcharging.nl.
Op dit moment zijn er geen pilots voorhanden voor
de gemeente om bij aan te sluiten. We hebben onze
interesse in deelname aan een pilot kenbaar gemaakt.
Indien een geschikte nieuwe pilot wordt opgestart
informeren wij u hierover.

Nee
Nee

Nee

Ja

Voor de langere termijn bekijken we binnen het
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid de behoefte
voor nieuw laadpalenbeleid. Vanaf 2025 levert de
auto-industrie geen auto’s op fossiele brandstof
meer. Dit gaat gepaard met een toenemende vraag
naar laadpalen en een toenemende druk op
parkeerplaatsen zonder laadpaal. Een kans voor
Oegstgeest is het opstellen van nieuw
laadpalenbeleid, in relatie tot de hoge parkeerdruk in
grote delen van de gemeente. De Slimme
lantaarnpaal nemen we in het opstellen van het
nieuwe laadpalenbeleid mee als mogelijkheid.
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Begroting
2019 - 5

Experimenteer Ruimte
Duurzame Energie
Oegstgeest

Begroting
2019 - 6

Cultuurfabriek

Begroting
2019 - 7
4

1/6-11-2018

VVD, Pro,
HvO, D66,
CDA

M. Huizing

6-11-2018

D66, HvO

M. Huizing

Reserve zachte landing
precario

1/6-11 2018

HvO, CDA,
VVD

M. Huizing

Ruimte voor cultuur

20-12-2018

Pro, D66,
CDA, Lokaal,
VVD

M. Huizing

De motie pakken we op in het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid. We gaan in gesprek met lokale
initiatieven en aanbieders, om de mogelijkheid van
een een micro-grid of buurtbatterij te onderzoeken.
Doel is duurzaam opgewekte energie op te slaan, of
te gebruiken voor het opladen van auto’s.
Via de raadsmededeling ‘Fusie Bibliotheek
Bollenstreek en Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
(Z/18/115708/235513) is de raad op 6 december
2018 in de gelegenheid gesteld om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het
beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie t.b.v.
de frictiekosten voor de fusie van genoemde
organisaties. Hiermee is de motie afgedaan.
De fusie heeft per 1-1-2019 plaatsgevonden.
Het college heeft op 18 december 2018 eenmalig
€ 60.000 beschikbaar gesteld t.b.v. de fusie.
Deze motie is overgenomen en wordt met de
Perspectiefnota 2020 (in de zomer van 2019 vast te
stellen) uitgevoerd.
Team Maatschappij zal in het voorjaar van 2019
allereerst starten met het in beeld brengen van de
toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het
Bibliotheek/Volksuniversiteits-werk (gerelateerd
aan wat dit betekent voor toekomstige
ruimtegebruik).
Later in het jaar zal een inventarisatie worden
gemaakt van aanpalende functies in het sociaal
domein (ontmoeting, ontwikkeling en educatie)
waarvan het wenselijk is om deze in of rond de
bibliotheek te huisvesten.
Bij aantrekking van een (externe) projectleider die
een gebiedsvisie rondom Winkelcentrum Lange
Voort / Lijtweg gaat ontwikkelen, zal Team
Maatschappij met de genoemde inventarisaties
aanhaken bij de projectgroep met het oog op een
integrale advisering aan en besluitvorming door de
raad.

Nee

Ja

Nee
Nee
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Grens aan de groei van
Schiphol

20-12-2018

Pro, D66,
HvO, Lokaal

M. Huizing

In de BRS is melding gemaakt van de motie.
Gedeputeerde Tekin heeft hetzelfde gedaan in het
College van Advies van de ORS.
Vier keer per jaar vergadert ORS Cluster Zuidwest.
Daar worden de genoemde onderwerpen aan bod
gebracht.
BRS vindt vier tot vijf keer per jaar plaats. Ook daar
worden deze onderwerpen besproken.

Ja

Binnen het cluster Zuidwest zullen wij een verzoek
doen om een overleg met cluster Groene Hart en
IJmond te organiseren.
Op 5 februari heeft een gezamenlijk overleg met het
College van Teylingen plaatsgevonden, waarin het
onderwerp Schiphol eveneens is besproken.
In het conceptadvies van Alders aan de minister staat
een voorstel om meer gebruik te maken van
meetgegevens en de rekenmethoden daarmee te
toetsen. De minister heeft aangegeven hiermee aan
de slag te gaan.
Alle punten uit de motie zijn in gang gezet. De
afhandeling dan wel het resultaat is verder niet meer
in onze handen. De invloed van Oegstgeest bij het
vaststellen van standpunten in de BRS is zeer
beperkt. Alle gemeenten in de BRS hebben zich
geconfirmeerd aan het document ‘Inzet BRS’. Het
BRS-standpunt is gemaakt op basis van consensus en
zegt: geen groei tot 2023, daarna alleen indien
voldaan wordt aan harde voorwaarden t.a.v.
hinderbeperking.
Gelet op het voorgaande beschouwen wij de motie
als afgedaan.
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Energietransitie

20-12-2018

CDA

M. Huizing

7

Fair bankieren

20-12-2018

Pro, CDA,
HvO, Lokaal

M. Huizing

De motie pakken we op in het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid. Via communicatiecampagne Ga Goed
Oegstgeest zullen we inwoners gaan informeren over
o.a. de energietransitie en consequenties voor
huishoudens. Bij belangrijke beslissingen over de
energietransitie, zoals de warmtevoorziening, zal het
college participatie van bewoners(initiatieven) en
andere stakeholders organiseren.
De financiële consequenties van de energietransitie
voor de huishoudens moeten op landelijk niveau
worden berekend en ook op dat niveau politiek
moeten worden afgewogen.
Deze motie is afgehandeld. De nieuwe BNG-rekening
is inmiddels geopend.

Nee

Ja
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