Notulen van het vervolg van de besluitvormende raadsvergadering van 16 december 2010 van de
gemeente Nieuwkoop gehouden op maandag 20 december 2010 om 20.00 uur in de raadzaal te
Nieuwveen
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

Op uitnodiging van
de raad aanwezig:

de heer F. Buijserd
de heer E.R. van Holthe
de heer J.H. van den Bos (CDA)
de heer J.C. de Jong (CDA)
de heer S.A.M. Leliveld (Samen Beter Nieuwkoop)
de heer A. van Putten (Samen Beter Nieuwkoop)
de heer L.J.J. Visser (Samen Beter Nieuwkoop)
mevrouw J. Wahl (Samen Beter Nieuwkoop)
de heer G.J. Mur (VVD)
de heer F.A. Paymans (VVD)
de heer J.A.G. Aartman (Midden Partij Nieuwkoop)
mevrouw A.J. Schrama-van Kessel (Midden Partij Nieuwkoop)
de heer J.L.M. Tersteeg (Midden Partij Nieuwkoop) – vanaf circa 20.40 uur
mevrouw J.M.A. van Boxtel (Progressief Nieuwkoop)
de heer B. Dors (Progressief Nieuwkoop)
de heer C.Q.M. Hagenaars (Progressief Nieuwkoop)
de heer M.P. Hoekstra (D66)

de heer G.A.H. Elkhuizen (wethouder)
de heer E. Heijnen (wethouder)

M.k.a.:

de heer C.J.P. van Belzen (SGP/ChristenUnie)
de heer M. Brouwer (CDA)
de heer A.A. van Wijk (CDA)
de heer J. Hardenberg (VVD)
mevrouw T.E.A. Kooman-Hoogervorst (VVD)
de heer M.G.P. Oehlenschläger (D66)

Verslag:

mevrouw I.L. Vos (Notuleerservice Nederland)

De voorzitter heropent de vergadering die op 16 december 2010 werd geschorst. Hij verwelkomt alle
aanwezigen. Een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Kooman en de heren
Oehlenschläger, Brouwer, Van Wijk, Hardenberg en Van Belzen.
18.
Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties (2010-0138)
De heer Mur constateert dat er een aangepast voorstel op tafel ligt, met rentedoorberekeningcorrecties.
De VVD is het oneens met het afboeken op projecten, maar het is een afspraak uit het collegeprogramma.
Een punt van aandacht is de bewaking van de financiële voortgang van het project Noordse Buurt en de
sleutelprojecten. Namens de VVD dient de heer Mur een motie in, waarin het college van B en W wordt
verzocht om een actuele financiële calculatie, welke in het vervolg periodiek aan de gemeenteraad moet
worden voorgelegd.
MOTIE
“De raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 20 december 2010
ter behandeling van raadsbesluit nummer 2010-0138 inzake Herziening grondexploitaties
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constaterende:
• dat er op diverse projecten die onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke financiële
haalbaarheidscalculatie financiële mutaties plaatsvinden;
• dat er geplande geldstromen anders in de tijd plaatsvinden dan gecalculeerd was;
overwegende:
• dat de risicobeheersing er bij gebaat is om inzicht te houden over de integrale financiële
status van het gehele plan;
• dat het Rekenkameronderzoek naar de Achterwegsituatie het ontbreken van een dergelijk
doorlopend integraal overzicht als gemis heeft aangegeven;
concluderende:
• dat een periodiek bijgewerkt integraal financiële haalbaarheidscalculatie bijdraagt aan de
beheersing en controle op het risico;
draagt het college op:
1. op korte termijn een geactualiseerde financiële haalbaarheidscalculatie overeenkomstig de
oorspronkelijke opzet bij de afweging Noordse Buurt te presenteren;
2. deze calculatie periodiek (gekoppeld aan de actualisatie van de grondexploitaties) bij te
werken en te presenteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend, Leen Mur, Frits Paymans en Donja Kooman”
De heer Aartman bedankt het college van B en W voor de herziene opzet. De MPN heeft grote moeite
met de grondexploitatie Vrouwenakker-West en de afboeking ervan. De fractie kan hiermee niet
instemmen. De roep om woningbouw is groot. Het vertrouwelijke rapport van de makelaar is mager.
Namens de MPN verzoekt de heer Aartman het college van B en W om bij de bewoners van
Vrouwenakker te sonderen of de behoefte bestaat om te spreken over het project. De raad wordt ook
gevraagd naar de bereidheid hiertoe.
De heer Dors zegt dat Progressief Nieuwkoop met het voorstel kan instemmen. De fractie plaatst daarbij
wel de volgende kanttekeningen.
In het verleden is gesproken over het vormen van een commissie van wijzen, die de raad en de
organisatie zou adviseren om projecten op de rails te houden. Ondanks de gewijzigde woningmarkt is het
toch belangrijk om de controle op projecten handen en voeten te geven. De motie van de VVD is wat dat
betreft een goede voorzet.
Op basis van heroverwegingen heeft het college van B en W besloten een streep te zetten door het
project Vrouwenakker-West. Het is de werkelijkheid van nu. Het is nu niet opportuun om het project door
te zetten, dus de grondpositie moet worden afgeboekt. Mocht het project in de toekomst opnieuw worden
opgepakt, dan is het van belang om de gemeenschap intensief te betrekken.
De heer Van den Bos vertelt dat het CDA zich aansluit bij het betoog van de heer Dors. Het voorstel
betreft een uitvoeringstaak van het college van B en W. Het CDA kan zich vinden in het voorstel.
De heer Leliveld vraagt de heer Dors of hij de grondpositie Vrouwenakker-West nu wenst af te boeken,
zodat straks goedkoop kan worden ontwikkeld.
De heer Dors antwoordt dat hij het zo bedoelde. De gemeente moet haar verlies nemen en met een
schone lei verder. Het klopt dat straks vanuit een andere situatie naar de ontwikkeling van Vrouwenakker
wordt gekeken.
Wethouder Heijnen zegt over het project Vrouwenakker-West dat het college van B en W een afweging
heeft gemaakt tussen de markt, financiën en capaciteit. Het project Vrouwenakker-West is fors vertraagd
en stopgezet tot 2016. Conform de voorschriften dient de waarde van de grond afgewaardeerd te worden

2

naar de reële waarde. Als reële waarde wordt een bedrag van 25 euro per vierkante meter gehanteerd.
Vrouwenakker is geen afgeschreven gebied. Er is evenveel zorg voor deze als voor andere kernen, maar
er zullen geen activiteiten op het gebied van woningbouw plaatsvinden tot 2016.
Wethouder Veninga blijft in overleg met de inwoners van Vrouwenakker ten behoeve van de
instandhouding van de leefbaarheid.
Over het formeren van een commissie van wijzen zegt wethouder Heijnen dat het veel tijd heeft gekost om
de deskundigen te vinden. Het college van B en W is van mening dat deskundigheid ook buiten deze kring
moet worden gezocht. Eind oktober 2010 lag het voorstel aan het college voor. Als het presidium akkoord
gaat met het voorstel, dan gaat de commissie aan de slag.
De motie van de VVD is sympathiek, maar feitelijk ook een open deur. Het college van B en W komt
immers in 2011 met een actualisatie van alle grondexploitaties. Dat gebeurt eenmaal per jaar. Daarnaast
komt er een tussentijdse rapportage. Als er sprake is van grote afwijkingen wordt dit direct gerapporteerd
aan de raad. Het college van B en W is van mening dat de motie overbodig is.
Tweede termijn:
De heer Van den Bos vraagt waarom de commissie van wijzen niet op dit moment kan worden benoemd.
Wethouder Heijnen antwoordt dat hij de namen van de voorgedragen kandidaten niet voorhanden heeft.
Het presidium bepaalt of de voorgedragen deskundigen worden aangesteld als commissielid.
De heer Aartman is benieuwd of woningbouw per definitie is uitgesloten in Vrouwenakker.
De heer Hoekstra zegt dat D66 de motie van de VVD steunt.
Over de huisvesting van buitenlandse werknemers in Vrouwenakker staat niets vermeld in het
collegeprogramma.
Bij interruptie wijst de heer Aartman erop dat wethouder Veninga de huisvesting van buitenlandse
werknemers letterlijk heeft genoemd bij de behandeling van het collegeprogramma.
De heer Hoekstra merkt op dat het niet terug te vinden is in de besluitvorming.
Wethouder Heijnen zegt toe dat de raad een overzicht van c.q. inzicht krijgt in de sleutelprojecten. Eind
vorig jaar kreeg de raad dat inzicht ook.
Woningbouw in Vrouwenakker is niet per definitie uit te sluiten. De discussie met de bewoners loopt
feitelijk al. Het valt niet uit te sluiten dat voor 2016 al eerste stappen worden gezet, maar deze stap is niet
opgenomen in de capaciteitsplanning. Als de kans zich voordoet, zal het college die niet voorbij laten
gaan, maar vooralsnog is het college niet voornemens om te beginnen voor 2016.
De voorzitter gaat over tot stemming.
Stemverklaringen: de heer Mur vertelt dat de VVD het raadsvoorstel wel zal steunen. De fractie is het
echter niet eens met het afboeken van projecten.
De heer Aartman zegt dat de MPN akkoord gaat met het voorstel, behoudens het feit dat Vrouwenakker
is afgehaakt.
De voorzitter constateert dat het raadsvoorstel met algemene stemmen wordt aanvaard.
Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie van de VVD aangenomen, met dien verstande dat de fracties
van Progressief Nieuwkoop en CDA geacht worden tegen de motie te hebben gestemd.
19.
Raadsvoorstel Nieuwe programma-indeling (2010-0139)
De heer Dors is de wethouder en de ambtelijke organisatie erkentelijk voor de mogelijkheid om als fractie
mee te mogen denken over de nieuwe programma-indeling. Progressief Nieuwkoop is nog niet helemaal
tevreden.
De raad wil bestuurlijk vernieuwen. Dit betekent het verbeteren van het agenderingsproces, het duaal
besturen en de planning- en controlcyclus. Een goede programma-indeling is daarvan het begin. De basis
van een goede programma-indeling is een relevante samenhang.
Namens Progressief Nieuwkoop dient de heer Dors een amendement in, met een bijbehorend schema.
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AMENDEMENT
“De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 20 december 2010, ter behandeling van
het voorstel Nieuwe programma-indeling,
Kennisgenomen hebbende van het college van B en W,
Overwegende dat:
• de raad eenmaal per periode een uitspraak doet over de indeling van de programmabegroting;
• de indeling van de programmabegroting zodanig moet zijn dat die zo goed mogelijk aansluit op
samenhangende maatschappelijke thema’s.
Besluit: het bijgaande voorstel vast te stellen als nieuwe programma-indeling.
En gaat over tot de orde van de dag.
Progressief Nieuwkoop, Berry Dors, Kees Hagenaars en Joke van Boxtel”
Nieuw programma

Productgroep
PG
Ruimtelijke ontwikkeling 08
Ruimtelijke visies
08
Bestemmingsplannen
07
Wonen
10
Mobiliteit
18
Natuur en landschap
12
Milieu

Huidig programma

1

08
08
08
02
08
07

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Verkeer, vervoer en waterstaat
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Volksgezondheid en milieu

2

Bedrijvigheid

06
06
06
17
06

Landbouw
Glastuinbouw
Industrie en bedrijventerreinen
Toerisme & recreatie
Detailhandel

03
03
03
03
03

Economische zaken
Economische zaken
Economische zaken
Economische zaken
Economische zaken
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Ruimtelijk beheer

11
13
14
15
16

02
07
07
02
05

Verkeer, vervoer en waterstaat
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
Verkeer, vervoer en waterstaat
Cultuur en recreatie

22
12

Infrastructuur
Afvalverwijdering en verwerking
Riolering en waterzuivering
Openbaar water
Groen en recreatieve
voorzieningen
Lijkbezorging (Begraafplaatsen)
Milieuhandhaving

07
07

Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu
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Sociale participatie

02
02
21
23

Maatschappelijke visie
Dorpsvisies
Zorg en ondersteuning
Volksgezondheid

06
06
06
07

Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening
Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening
Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening
Volksgezondheid en milieu

5

Sport, ontspanning en
recreatie

27

Sportaccommodaties

05

Cultuur en recreatie

28
29

Zwembaden
Jeugd, ouderen, club &
buurthuis

05
06

Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening
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Onderwijs en cultuur

24
25
29
29
26

Cultuur en ontwikkeling
Lokale voorzieningen onderwijs
Peuterspeelzalen
Kinderopvang
Onderwijshuisvesting

05
04
06
06
04

Cultuur en recreatie
Onderwijs
Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening
Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening
Onderwijs

7

Economische
participatie

20

Werk

06

Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening

19

Inkomen

06

Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening

4

8

Veiligheid

05
05
05
05
05
05

Openbare orde en veiligheid
Brandweerzorg
Rampenbestrijding
Integrale veiligheid
Vergunning OO
Toezicht en handhaving APV

01
01
01
01
01
01

Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid

9

Dienstverlening

04

Gemeentewinkel

00

Algemeen bestuur

10

Besturen

01
02
02

Algemeen bestuur (raad)
Dagelijks bestuur (B en W)
Bestuurlijke samenwerking
(HR)

00
00
00

Algemeen bestuur
Algemeen bestuur
Algemeen bestuur

Algemene dekkings
middelen

03

Financiën

09

Algemene dekkingsmiddelen

Het amendement stelt voor de programma-indeling op punten aan te passen en meer samenhang aan te
brengen.
De heer Aartman complimenteert Progressief Nieuwkoop voor het werken aan een andere vorm van
programma-indeling. Elke indeling is echter arbitrair.
De MPN is tevreden met de oorspronkelijke opzet, maar wenst wel dat de raad inzicht kan hebben in de
productenraming.
De heer Mur constateert dat de raad op zijn wenken is bediend. Er ligt een goede programma-indeling
voor. De VVD is verrast door het voorstel van Progressief Nieuwkoop. De VVD complimenteert de fractie
voor de tijd die zij in het wijzigingsvoorstel stak. Dat wijzigingsvoorstel heeft een hoog ‘straattegelgehalte’.
Immers, de raad spreekt toch ook niet over de vorm of de kleur van straatklinkers? Waarom zou de raad
dan wel spreken over de inrichting van de financiële huishouding achter het programmaniveau? De raad
moet zich daarmee niet bezighouden. De fractie van Progressief Nieuwkoop stelt voor het onderdeel
‘participatie’ onder te brengen onder het kopje ‘bestuur’. De VVD acht dat zeer onwenselijk. De VVD wil
juist bestuurslagen wegnemen in plaats van toevoegen.
De heer Van den Bos vertelt dat de CDA-fractie de nieuwe programma-indeling een goede zaak vindt.
Over het voorstel van Progressief Nieuwkoop zegt spreker dat het goed is om het overzicht te houden
over de jaren heen. Het CDA wil daarmee dus vasthouden aan het collegevoorstel.
De heer Hoekstra sluit zich aan bij het standpunt van het CDA. Het college van B en W heeft gezegd dat
het voorstel van Progressief Nieuwkoop leidt tot meer bureaucratisch handelen.
Wethouder Heijnen bedankt de fractie van Progressief Nieuwkoop voor de tijd die zij stak in het
meedenken over de programma-indeling. Het college van B en W is van mening dat wat er ligt, goed is.
Het college wil daaraan vasthouden. Het amendement stelt voor bepaalde productgroepen uit elkaar te
trekken. Dat zorgt ervoor dat het sturingselement moet worden aangepast en dat betekent extra
bureaucratische druk.
Tweede termijn:
De heer Dors zegt over de opmerking van de heer Aartman dat iedere indeling arbitrair is dat men vanuit
een bepaalde gedachtegang en een vooropgezet doel kiest voor een bepaalde programma-indeling.
Over bevoegdheden zegt spreker dat de raad de programma-indeling vaststelt. Het college is
gemandateerd binnen de programma’s te schuiven. De heer Dors vindt het jammer dat de VVD spreekt
over een ‘hoog straattegelgehalte’.
Gezien de reacties vanuit de raad, wordt het amendement ingetrokken.
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De heer Aartman bedoelde met arbitrair dat er verschillende invalshoeken mogelijk zijn.
De voorzitter constateert dat de raad overeenkomstig het voorstel besluit.
20.
Benoeming voorzitter oriënterende bijeenkomsten en meningsvormende raden (2010-0140)
De raad wordt voorgesteld om te benoemen als voorzitter voor zowel de oriënterende bijeenkomsten als
voor de meningsvormende raden: Janine Wahl.
De voorzitter constateert dat de raad overeenkomstig het voorstel besluit.
21.
Vragenhalfuur
Van het vragenhalfuur wordt geen gebruikgemaakt.
22.
Mededelingen van het college
Wethouder Heijnen deelt mee dat het college van B en W recent de decembercirculaire heeft ontvangen.
Het college van B en W bereidt op dit moment een brief aan de raad voor over de effecten op de
bezuinigingsvoorstellen. De verwachting is dat de brief voor de kerst wordt verspreid.
23.
Sluiting
De voorzitter wenst iedereen goede en fijne feestdagen toe en sluit de vergadering om circa 20.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 maart 2011, nummer 2011-004b

E.R. van Holthe
griffier

F. Buijserd
voorzitter
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