AANDACHTSPUNTENLIJST COMMISSIE BURGER– VERSIE 12 SEPTEMBER 2019
Nr

Bron en

Datum

Onderwerp

Actie

Streefdatum

Pfh

13-092018

Vacatures
Bedrijven

Najaar 2020

JN

De raad wordt in het najaar 2020 geïnformeerd.

Schriftelijke
rapportage AB
RDOG
Begroting 2020
Inclusie-agenda

De wethouders zegt toe de raad een
overzicht te geven van het aantal
personen uit Oegstgeest die voor
werkervaring/stages/echte banen zijn
geplaatst. bij de nieuwe bedrijven die
zich op het terrein de Boeg vestigen.
Naar verwachting gaan de bedrijven in
najaar 2020 hun deuren openen, rond
die tijd zal de raad hierover
geïnformeerd worden.
De wethouder stuurt een schriftelijke
rapportage: AB RDOG i.v.m. begroting
2020, aan de raad.

z.s.m.

JN

Meenemen in mobiliteitsagenda

z.s.m.

JN

Het concept verslag van de vergadering van het AB RDOG HM van 27 maart jl. is
op 3 juli jl. in het AB vastgesteld en aan uw raad toegezonden. Het onderwerp kan
in de commissie burger van september a.s. van de aandachtspuntenlijst worden
gehaald.
De organisatie is op dit moment aan het onderzoeken wat het VN-verdrag
Handicap voor de gemeente Oegstgeest betekent.

N.a.v. advies monumentencommissie.
Burgemeester heeft eerder toegezegd
dat adviezen van de adviesorganen op
de website gepubliceerd worden. Op de
website worden alleen adviezen van
Sociaal Domein (adviesorgaan)
gepubliceerd. De wethouder informeert
dat het advies dat de raad heeft
ontvangen uit eigen initiatief aan de
raad is toegestuurd. De wethouder
zoekt dit uit en als er in tussentijd
adviezen zijn uitgebracht dan worden
deze met de raad gedeeld en op de
website gepubliceerd.

z.s.m.

EJ

Mededeling portefeuillehouder

agenda1

punt
Burger

2

Burger

4-4-19

3

Burger

6-6-19

4

Burger

4-4-19

Publicatie en
bekendmaking
adviezen
gemeentelijke
adviesorganen
De vraag is in
algemene in
verder delen
van adviezen de
adviesorganen

De raad heeft in juli 2019 – evenals de adviesorganen –een informerend memo
over de adviesorganen die Oegstgeest kent, hun rol en de adviezen die zij geven.
De uitgebrachte adviezen van de adviesorganen vanaf 2019 zijn geplaatst op de
website van de gemeente Oegstgeest, conform de wens van de raad. Het gaat om
adviezen m.b.t. besluitvorming die is afgerond. De adviezen die gaan over lopende
besluitvorming worden nog niet gepubliceerd op de website, dit gebeurt pas na
besluitvorming.
- Het overzicht van adviezen van de Adviesraad sociaal domein is actueel;
- De commissie Groen en natuur heeft tot nu toe in 2019 nog geen adviezen
uitgebracht, die gepubliceerd kunnen worden op de website;
- Voor de Monumentencommissie: de adviezen van de Monumentencommissie op
aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 2019 zijn geplaatst op de website
van de gemeente Oegstgeest op de themapagina van de Monumentencommissie.
- De overige adviesorganen (Kunst en Cultuur platform, Oegstgeester Sport
Federatie) hebben tot nu toe geen schriftelijke adviezen uitgebracht.

Over de wijze en het moment van aanbieden van adviezen van met name de
college-adviescommissies (Monumentencommissie en Adviesraad Sociaal
Domein) hanteren we de volgende lijn: adviezen van wettelijke verplichte
collegeadviescommissies worden in principe eerst met college gedeeld voor
reactie, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld een reactie te geven en dit
gebruiken bij de verdere besluitvorming. Het college geeft – na besluitvorming in
college - vervolgens aan de raad aan hoe met het betreffende advies wordt
omgegaan en voegt dit met het advies toe aan de raadsdocumenten.
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Burger

4-4-19

N.a.v. de
recente
verzonden
WOZbeschikkingen
zijn er signalen
dat niet altijd
klopt en allerlei
no cure no pay
oplossingen
inspelen. Heeft
het college een
overzicht
hoeveel
bezwaren voor
WOZ
Oegstgeest
gegrond zijn?
Hoeveel
bezwaren komt
van mensen
rechtstreeks en
hoeveel van
derden binnen?

De wethouder deelt zorg.
Beschikkingen die via de BSGR
gestuurd worden zijn correct. De cijfers
zijn tot 3 april bekend en de wethouder
stuurt uitgebreide cijfers (o.a. aantal
bezwaren) aan de raad.

z.s.m.

MH

De Waarderingskamer doet elk jaar een steekproef om te bekijken of de
waardering conform de eisen van de Waarderingskamer is verlopen. Als dit niet zo
is, mag de BSGR de WOZ-beschikkingen niet in februari verzenden. Voor de
WOZ-beschikkingen 2019 heeft de Waarderingskamer de BSGR het hoogst
haalbare oordeel afgegeven.
In het onderstaande overzicht zijn de aantallen ingediende bezwaarschriften
opgenomen voor de belastingjaren 2019 en 2018. Dit is de stand per 03-04-2019
respectievelijk 03-04-2018:
Belastingjaar
2019

Belastingjaar
2018

Totale reacties
Oegstgeest TOTAAL
formele bezwaren

331

294

232

170

waarvan NCNP
waarvan
belanghebbende

56

57

176

113

Oegstgeest informeel

99

124

Uit het bovenstaande overzicht volgt dat per 03-04-2019 voor het belastingjaar
2019 in totaal meer bezwaarschriften zijn ingediend dan voor 2018 (2019: 331 vs.
2018: 294). Het aantal NCNP-bezwaren is nagenoeg gelijk gebleven (2019: 56 vs.
2018: 57).
Van de totaal aantal ingediende NCNP-bezwaren over 2018 (119*) is 37,8%
gegrond verklaard.
Van de totaal ingediende bezwaren over 2018 door burgers (307*) is 54,4%
gegrond verklaard.

* De totaal ingediende bezwaren zijn de bezwaren over 2018 die tot en met 3 april
2019 ingediend zijn. Ook na afloop van het belastingjaar kunnen bezwaren
ingediend worden; bijvoorbeeld in geval van nieuwbouw. Bij een goede vergelijking
van de cijfers van 2019 met 2018 zouden we voor het totaal aantal bezwaren 2019
moeten wachten tot 3 april 2020.
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Burger

5-3-19

Normenkader

Nagaan of in mandatenregister de
Winkeltijdenverordening juist is
opgenomen (aandachtspunt is
overgeheveld van Audit)

z.s.m.

MH/EJ

De verwijzing in artikel 8.80 van het Bevoegdhedenregister 2017 inzake de
Winkeltijdenverordening is verouderd en onjuist gelet op de geldende
Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening.
Artikel 8.80 zal bij de eerstvolgende revisie van het Bevoegdhedenregister 2017
behorende bij het Algemeen bevoegdhedenbesluit Oegstgeest 2017 worden
geactualiseerd. Voor de zomer wordt bekend wanneer de revisie gepland staat.
Er is geen noodzaak om de onjuiste verwijzing eerder aan te passen. Verzoeken
om ontheffing van de Winkeltijdenverordening komen bijna niet voor en bij
dergelijke aanvragen zal het college zelf op het verzoek beslissen.
Er wordt derhalve geen gebruik gemaakt van de mandatering.
Daarnaast gaat het bij het voorliggende normenkader om de regelgeving zoals die
nu van kracht is. Dit gebrekkige mandaat geeft dus geen aanleiding om het
normenkader niet vast te stellen.
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Burger

9-5-19

Regionaal
Risicoprofiel
Veiligheidsregio
Hollands
Midden

Nagaan of en in welke fase de VHRM
zal deelnemen in het voortraject bij de
totstandkoming van de Omgevingsvisie
(Hart van Holland) en evt. ook bij de
energie-transitie (Regionaal Energie
akkoord, Holland Rijnland).

z.s.m.

EJ

Hart van Holland en lokale omgevingsvisie Oegstgeest:
De regionale omgevingsvisie Hart van Holland is in 2017 in alle gemeenteraden
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan verschillende uitvoeringslijnen, als
voorwerk voor lokale omgevingsvisies die worden opgesteld, onder andere over
biodiversiteit, mobiliteit en bedrijventerreinenstrategie Streven is om in december
2019 een uitgebreide analyse op te leveren op basis van de onderzoeken,
bestaand beleid, trends en ontwikkelingen. Deze stap is noodzakelijk om op een
later moment samen regionaal integraal keuzes te maken. Met deze
‘Omgevingsagenda Hart van Holland 2040’ blijven we aansluiten bij de ambities
van de Omgevingswet en de NOVI. Op basis hiervan stellen de deelnemende
gemeenten een lokale omgevingsvisie op, zo ook Oegstgeest.
De Regionale agenda Omgevingsvisie agendeert de opgaven die voor (een groot
deel van) de regio gelden en een integrale afweging vragen in ruimtelijke zin. De
Veiligheidsregio is in Hart van Holland nog niet betrokken. Wij zullen dit ambtelijk
aan de orde stellen. Relevant hiervoor is of er op het gebied van veiligheid zodanig
gemeentegrens overschrijdende vraagstukken zijn dat deze op regionale schaal
moeten worden opgepakt en in samenhang met andere ruimtevraagstukken
moeten worden afgewogen.

De nog op te stellen lokale omgevingsvisie Oegstgeest wordt gebaseerd op de
regionale omgevingsvisie Hart van Holland. In de analysefase van de lokale
omgevingsvisie wordt alle broninformatie met betrekking tot veiligheidsthema’s
meegenomen. De VRHM is een belangrijke partner en zal worden betrokken in de
ambitie- en gebiedsopgavefase.
Regionale Energiestrategie
De VHRM kan worden betrokken in het participatieproces voor de totstandkoming
van de Regionale Energiestrategie (RES). Wij gaan hier aandacht voor vragen bij
de uitwerking van de RES. Deze strategie wordt opgesteld zodra het landelijk
klimaatakkoord wordt vastgesteld. Eis daarbij is dat deze participatief tot stand
komt, dus met raden, inwoners en andere stakeholders. Binnen Holland Rijnland
wordt deze strategie alvast voorbereid. Het huidige Energieakkoord Holland
Rijnland vormt de basis voor de RES.
Navraag bij de VHRM leert dat men graag vroegtijdig wil meedenken met
gemeenten over nieuwe ontwikkelingen en risico’s, bij zowel de regionale en lokale
omgevingsvisie als de regionale energiestrategie.
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Burger

9-5-19

Communicatiekader

De pfh geeft de raad duiding bij het
begrip “factor C.
De pfh gaat na hoe inwoners het beste
kunnen worden geïnformeerd over het
communicatiekader (bijv. in OC?)

z.s.m.

EJ

Over Factor C
Uitgangspunt bij werken vanuit de Factor-C methodiek is dat communicatie een
integraal onderdeel is van beleidsvorming en planvorming. Het communicatieplan
wordt dus niet pas geschreven als het projectplan al klaar is.
De werkwijze factor C is ontwikkeld door de rijksoverheid, maar wordt inmiddels
ook bij veel gemeenten en waterschappen ingezet. Deze stapsgewijze aanpak
helpt om in alle fases van een traject strategisch aan de slag te gaan met
communicatie. Op ieder moment stel je de vraag: wat willen we bereiken, met wie
en hoe? Om dan de afweging te maken welke rol communicatie heeft en welke
middelen worden ingezet.
De werkwijze factor C bestaat uit meerdere stappen die opeenvolgend, maar ook
los van elkaar doorlopen kunnen worden. In alle stappen werken we ‘van buiten
naar binnen’, we verplaatsen ons dus in de doelgroep die we willen bereiken.
 het maken van een krachtenveldanalyse: welke doelgroepen zien we,
welke belangen hebben zij en welke rol kunnen zij in dit proces spelen?
 het schrijven van een aansprekend kernverhaal: met welke eenduidige
boodschap bereiken we deze doelgroepen en hoe geven we antwoord
op vragen en zorgen die zij hebben?
 het maken van een kalender/ procesontwerp: op welke momenten en
met welke middelen geven we de communicatie vorm?

De pfh gaat na hoe inwoners het beste kunnen worden geïnformeerd over het
communicatiekader
Voor inwoners is het belangrijk wat zij van de uitvoering van het kader gaan
merken. We zullen daarom communicatiemomenten koppelen aan behaalde
resultaten. In het kader staan er diverse genoemd, zoals het invoeren van
taalniveau B1 in de communicatie met inwoners. We zullen over resultaten
communiceren via de Oegstgeester Courant, onze website en sociale media.
Daarbij verwijzen we steeds naar het communicatiekader als geheel zodat
duidelijk is dat de gemeente deze gehele collegeperiode investeert in dit
onderwerp.
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Burger

5-62019

Kleinsmagelden

Vraag gesteld in commissie Audit 5 juni
2019. Wat doet Oegstgeest met de
Kleinsmagelden?

Z.s.m.

JN

De Kleinsmagelden betreft 100 mln. euro die structureel beschikbaar is gesteld
voor armoedebestrijding bij kinderen. Oegstgeest subsidieert uit deze gelden Het
Jeugdsport- en cultuurfonds (€ 38.000 sport en € 9.500 cultuur) en stichting
leergeld (€ 10.000).
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Burger

6-62019

Het Dok

Vóór de raadsbehandeling extra
informatie sturen over o.m. PvE

Z.s.m.

MH

De totale meerkosten van de uitbreiding van Het Dok bedragen € 485.000.
Hiervoor wordt voor 2020 € 385.000 extra aangevraagd en komt € 100.000
beschikbaar uit reserve Duurzaamheid. Van het extra benodigde budget is
€ 35.000 bestemd voor advies en onderzoek, € 150.000 voor extra kosten om te
voldoen aan het programma van Eisen en €300.000 voor
duurzaamheidsmaatregelen.
De noodlokalen voor het Dok staan voor 2 jaar in de PPN, terwijl de verwachting is
dat ze slechts 1 jaar nodig zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de minimale
huurtermijn voor noodlokalen 2 jaar is. Dat wil zeggen, je kunt ze wel eerder weg
laten halen, maar dat vermindert de kosten niet. Een groot deel van de kosten
heeft betrekking op plaatsing en afvoeren van de lokalen en op aansluitkosten
nutsvoorzieningen.
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Burger

6-62019

Alternatieve
precario

Wethouder zal dit agenderen voor
Holland Rijnland

Z.s.m.

MH

Dit onderwerp wordt eerst ambtelijk afgestemd binnen de regio Holland Rijnland
en zal afhankelijk van de resultaten daarna geagendeerd worden op bestuurlijk
niveau.

