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genomen in de vergadering van de raad van 28 mei 2019
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1.

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland naar voren te brengen:
- De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2020 van Holland Rijnland door het
Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

2. Het Algemeen Bestuur te verzoeken om bij het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland aandacht te vragen voor het volgende:
- Te verduidelijken hoe de verhoging van de bijdrage door de indexering tot stand
komt.
- De paragraaf 4.1 weerstandsvermogen indien nog mogelijk aanpassen en daarin
opmerken dat Holland Rijnland een algemene reserve heeft waarover zij vrij kan
beschikken.
5b

Z-19-122144

Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst West- De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2020 van de
Holland
Omgevingsdienst West Holland naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2020 van 8 juli 2019 door het Algemeen
Bestuur.

5c

Z-19-122145

Zienswijze op concept begroting RDOG HM 2020.

De volgende zienswijze ten aanzien van de Concept programmabegroting voor 2020 van
de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 2020 (RDOG HM)
naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de Programmabegroting voor 2020 van de RDOG HM door het Algemeen
Bestuur. De in de zienswijze op de Kadernota RDOG HM meegegeven opdrachten zijn,
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met uitzondering van de wens om tussentijds geen begrotingswijzigingen door te voeren,
in de concept begroting verwerkt en in de toekomstige werkprocessen meegenomen.
Wel wil de raad de RDOG er nogmaals op wijzen dat zij de toezegging bij eerdere
besprekingen om met scenario’s te gaan werken, nog steeds van groot belang acht. De
gemeenteraad verwacht deze bij de concept Kadernota RDOG 2021 uitgewerkt te zien.
5d

Z-19-121837

Zienswijze op de Begroting 2020 en vaststellen
begrotingswijziging 2019 BSGR

1.

5e

Z-19-122143

Zienswijze gemeenteraad begroting Servicepunt71

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 naar voren te brengen:
1. De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2020 van het Servicepunt71 door het
Algemeen Bestuur op 11 juli 2020.
2. Hierbij in acht te nemen dat de raad van mening is dat:
Nog niet voldoende invulling is gegeven aan de wens om meer mogelijkheden te
creëren om te kunnen sturen en zo keuzemogelijkheden te hebben op effectiviteit,
efficiëntie en risico per programma.

5f

Z-19-122146

Zienswijze gemeenteraad begroting 20209 GR
Kust-, Duin en Bollenstreek

De volgende zienswijze ten aanzien van conceptbegroting voor 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin en Bollenstreek naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2020 van maart 2019 door het Algemeen
Bestuur.

De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2020-2023 van de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) naar
voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest zien geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de conceptbegroting voor 2020 van 27 juni 2019 door het Algemeen
Bestuur.
2. De volgende zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging maart 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) naar
voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de voorliggende begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur.
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5g

Z-19-120578

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands
Midden 2020-2023

1.

5-h

Z-19-120181

Aanpassing grondprijzenbrief

De in 2017 vastgestelde Grondprijzenbrief 2017-2018 in te trekken en deze ongewijzigd
vast te stellen als Grondprijzenbrief 2019-2020.

6

Z-18-118551

Voorstel vaststellen Nota van Uitgangspunten
Wilhelminapark en Geesten

Deze Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten vast te stellen en daarbij de
verdere uitleg en argumentering uit het gedetailleerde document Wilhelminapark en
Geesten ter kennisneming te accepteren.

In te stemmen met het voorstel van de Veiligheidsregio Hollands Midden om de
thema’s uit het Regionaal Risicoprofiel 2020-2023: klimaatadaptie, energietransitie,
continuïteit en cybercrime op te nemen in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023.

Voor het hele plangebied:
- Deze Nota van Uitgangspunten wordt uitgewerkt in één geïntegreerde gebiedsvisie
voor het gehele huidige bestemmingsgebied Wilhelminapark en Geesten die de
versterking van samenhang van de gebieden nastreeft.
- Door de vaststelling van deze Nota van Uitgangspunten (het geamendeerde
Raadsvoorstel) wordt geen uitspraak gedaan over het door het college bij de stukken
gevoegde Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten (bijlage 1a), noch
over het door het college vastgestelde ambitiedocument Endegeest (20-06-2017) en
de concept gebiedsvisie Overgeest (19-02-2018) (bijlagen 1b en 1c bij het
raadsvoorstel).
- De ondergrond en het landschap vormen de belangrijkste waarden van de
plangebieden Endegeest en Overgeest waarbij behoud en waar mogelijk verbetering
van deze kwaliteiten leidend zijn en dus voorop staan.
- Eventuele veranderingen in bebouwing en gebruik zullen geen bedreiging of een
risico vormen voor de bestaande kwaliteiten en passen binnen de
voorwaarden/beperkingen die door kaders als het Rijksbeschermd Dorpsgezicht, de
Provinciale erfgoedlijn landgoederenzone Zuid Holland en het Natuurnetwerk
Nederland worden gesteld.
- Behoud en versterking van het groene karakter inclusief daarmee samenhangende
belangrijke waarden die als biodiversiteit en rust.
- (Auto)mobiliteit heeft een limiterende rol voor wat betreft de
ontwikkelingsmogelijkheden, opdat de (auto)mobiliteit op het interne en
omringende wegennet beheersbaar blijft en niet zal resulteren in een overlast3

Agenda
nr.

Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

-

gevende toename van verkeersintensiteit.
Een eenduidige inrichting van wegen, fiets- en wandelroutes zal bijdragen aan de
samenhang tussen de gebieden.

Deelgebied Endegeest
- Programma Endegeest:
o De functie van het gebied blijft ongewijzigd, te weten maatschappelijk. Hierbij
kan gedacht worden aan maatschappelijke thema’s als gezondheidszorg,
maatschappelijke huisvesting of ondersteuning op onderwijs en
onderzoeksprogramma’s in het aangrenzende BioSciencePark.
o Eventuele verandering van functie in Endegeest mag niet resulteren in
overlastgevende toename van intensiteit van gebruik van het gebied.
o De bestaande toegankelijkheid is het uitgangspunt.
- Bebouwing Endegeest:
o Kwalitatief vertrekpunt is dat veranderingen aan bestaande bouw of eventuele
invulling van de bestaande uitbreidingsmogelijkheden moet bijdragen aan
verbetering van de beeldkwaliteit van het gebied.
o Kwantitatief vertrekpunt is dat het bestaand bebouwd oppervlak gehanteerd
wordt, inclusief de vrij uitbreidingsmogelijkheden en reserveringen volgends het
vigerende bestemmingsplan (12%).
o In de op te stellen gebiedsvisie kan dit percentage indien nodig bijgesteld worden
wanneer de exacte programmatische invulling duidelijk is, waarbij niet of ten
dele invullen van de uitbreidingsmogelijkheden de voorkeur heeft.
o Bebouwingsmogelijkheden in deelgebied Endegeest op grond van het vigerende
bestemmingsplan, kunnen qua locatie en omvang mogelijk beter op andere
plekken binnen het bestemmingsgebied worden gerealiseerd met handhaving
van de huidige verhoudingen tussen bebouwing, groen en huidige
gebruiksvormen.
o Bestaande waardevolle inrichting wordt in principe behouden.
Deelgebied Overgeest
- Programma Overgeest:
o Wijziging van de huidige functie maatschappelijk naar de functie wonen is
mogelijk indien woningbouw plaats biedt aan verschillende doelgroepen,
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waaronder midden huur voor doorstromers vanuit bestaande sociale huur,
sociale huur, en koop voor starters, ouderen en specifieke woonvormen.
Bebouwing Overgeest:
o Aanhelen park Rhijngeest en versterken vrije ligging gemeentehuis.
o Behoud en waar mogelijk herstel slagenlandschap (smalle stroken).
o Herstel waterstructuur.
o Bebouwing aan de kant van het slagenlandschap kan mogelijk intensiever zijn
dan in een parklandschap.

Amendement A van Hart voor Oegstgeest, PrO, VVD, CDA en D66 met algemene
stemmen aangenomen (18 voor, 0 tegen).
7

Z-19-122147

Zienswijze gemeenteraad begroting 2020
Veiligheidsregio Hollands Midden

De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting voor 2020 van de
veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de ontwerpbegroting voor 2020 van 27 juni 2019 door het Algemeen
Bestuur, met dien verstande dat de gemeenteraad de overschrijdingen en met name de
(on)tijdigheid van de informatievoorziening daaromtrent betreurt en met inachtneming
van het volgende:
1. Wij roepen het AB op om vóór oktober 2019 een plan van aanpak op te stellen en te
distribueren over hoe een transparante P&C-cyclus alsnog te bewerkstelligen. Hierbij
worden sturings- en verantwoordingsinformatie als leidraad genomen.
2. Bij dreigende tekorten doet VRHM vanaf heden direct melding aan de colleges en
raden van de aangesloten gemeenten. Over de eventuele gevolgen van onder- of
overschrijdingen, dient helder en snel gecommuniceerd te worden. Dit om te
voorkomen dat gemeenten onverwachts voor verhoging van gemeentelijke bijdragen
komen te staan.
Amendement B van VVD, PrO, CDA en D66 met algemene stemmen aangenomen (18
voor, 0 tegen).
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Z-18-111012

Geheimhouding investeringsvoorstel basisschool
Het Dok

Met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeenteraad de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegebesluit Z/18/111012/247216 ten
aanzien van bijlage 12 “Investeringsvoorstel uitbreiding huisvesting basisschool Het
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Dok” te bekrachtigen in verband met de financiële belangen van de gemeente.
10

Z-18-110614

Bekrachtiging geheimhouding inzicht in kosten
ontslag voormalig gemeentesecretaris

Op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet jo. artikel 10, tweede lid, onder e van de
Wob de voorlopige opgelegde geheimhouding aan bijlage 1 bij de raadsmededeling
(kenmerk Z/18/110614/247790) te bekrachtigen in verband met de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer.

12

Z-18-118991

Lijst van ingekomen stukken

De lijst van ingekomen stukken vast te stellen.
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