vergadering burgemeester en wethouders gemeente nieuwkoop

Besluitenlijst burgemeester en wethouders
datum
reg. nr.
tijd
locatie
aanwezig

afwezig

DINSDAG 16 februari 2016
16.03759
09:00 uur - 13:00 uur
B&W-kamer te Nieuwveen
F. Buijserd (voorzitter), mw. G. Veninga, mw. J.W.M. Pietersen,
G.G.G. Slooters (secretaris)
G.A.H. Elkhuizen (m.k.)

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Representatiekalender
Besproken en aangepast.

3.

Openbare besluitenlijst van 9 februari 2016
Vastgesteld.

4.

Raadsplanning

Pfh: FB
Afd: Dir

Toelichting:
Elke maand wordt de raadsplanning in de agendacommissie besproken. Voorafgaande
aan deze bespreking wordt deze in het MT en vervolgens in het college besproken en
aangepast.
Advies:
De raadsplanning bespreken en via de griffie aanbieden aan de agendacommissie.
Besluit:
Conform advies met aanpassing
5.

Decembercirculaire gemeentefonds 2015
(kenmerk: 16.00828)
Advies:
De raad voorstellen, conform het bij het ambtelijk advies behorende raadsvoorstel en
-besluit de begrotingswijziging 7 – 2016 vast te stellen zoals opgenomen in het
raadsvoorstel onder “financiële gevolgen”, waarmee de financiële gevolgen van de
decembercirculaire 2015 in de begroting 2016-2019 worden verwerkt.
Besluit:
Conform advies met aanpassing van het staatje.

Pfh: FB
Afd: Dir
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6.

Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Rijnlands Midden en
aansluiten bij Erfgoed Leiden en omstreken (kenmerk: 16.02365)

Pfh: FB
Afd: BV

Advies:
De raad voorstellen, conform het bij het ambtelijk advies behorende raadsvoorstel en
- besluit:
1. De gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden per 1 januari
2017 op te heffen;
2. Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomst met Erfgoed Leiden en
omstreken;
3. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging (2016, nummer 8) om de
incidentele middelen, € 64.012,--, die nodig zijn om de ontvlechting van de GR en
aansluiting met Erfgoed Leiden en omstreken te realiseren, beschikbaar te stellen.
en daarnaast te besluiten:
1. Het voornemen uit te spreken bijgesloten dienstverleningsovereenkomst met
Erfgoed Leiden en omstreken aan te gaan waarin de afspraken voor nieuwe
dienstverlening per 1-1-2017 worden vastgelegd. Definitieve besluitvorming vindt
plaats na het raadsbesluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Rijnlands Midden;
2. Na besluit van de raad tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Rijnlands Midden dit voor te leggen aan de Gedeputeerde Staten van
de Provincie Zuid Holland conform Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Besluit:
Conform advies met inachtneming van tekstaanpassing in raadsvoorstel.
7.

Reactie gemeente Nieuwkoop op Dorpsplan Ter Aar/Korteraar
(kenmerk: 16.03003)
Toelichting:
De werkgroep dorpsplan Ter Aar en Korteraar heeft op 9 december 2015 het dorpsplan
Ter Aar/Korteraar aangeboden aan wethouder Annette Pietersen. Het college wordt
gevraagd de reactie op dit plan vast te stellen. Vervolgens vindt op 17 februari 2016
een terugkoppeling plaats naar de werkgroep.
Advies:
1. De gemeentelijke reactie op het dorpsplan Ter Aar/Korteraar, zoals opgesteld in de
brief met registratienummer 16.03001, vaststellen;
2. De werkgroep dorpsplan Ter Aar en Korteraar informeren en uitnodigen voor een
mondelinge toelichting op de reactie;
3. Het dorpsplan en de gemeentelijke reactie ter kennisname sturen aan de raad;
4. Bijdragen in de kosten van de oprichting van een dorpsraad ( € 500,-, incidenteel in
2016), de kosten van de notaris (ongeveer € 500,-, incidenteel) en het verstrekken
van een jaarlijkse subsidie van € 500,- (structureel vanaf 2017) en deze kosten ten
laste laten vallen van het budget dorpsgerichte activiteiten.
Besluit:
Conform advies met aanpassing van de introductie en de afsluiting

Pfh: JP
Afd: PuZa
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8.

Ter inzage legging en start overleg ontwerpwijzigingsplan Kerkweg 40, Ter Aar
(kenmerk: 16.01151)

Pfh: GV
Afd: ROG

Toelichting:
Het wijzigingsplan voorziet in de vergroting van het agrarisch bouwperceel Kerkweg 40
te Ter Aar.
Advies:
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan “Kerkweg 40, Ter Aar”;
2. Het ontwerpwijzigingsplan ter inzage te leggen;
3. Het overleg met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan te starten.
Besluit:
Conform advies.
9.

Verduurzamen Zwembad Aarweide, pilot voor Schoterhoek II
(kenmerk: 16.02729)
Toelichting:
Door het benutten van het effluent van rioolwaterzuivering Nieuwveen kan zwembad
Aarweide, met tussenkomst van een warmtepomp, het zwembadwater op een
duurzame wijze verwarmen. Dit betekent een forse reductie van het gasverbruik (en
hiermee gepaard gaande CO² uitstoot). Het gevraagde bedrag wordt in de vorm van
een lening aan zwembad Aarweide beschikbaar gesteld. Deze lening betalen zij in 10
jaar terug. De realisatie van zwembad Aarweide is een belangrijke pilot voor realisatie
van hetzelfde systeem (op grotere schaal) voor bedrijventerrein Schoterhoek II. Als dit
goed gaat functioneren (wat de verwachting is) is het voor het Hoogheemraadschap
van Rijnland een kleinere stap om mee te werken aan het benutten van effluent voor
het leveren van warmte aan bedrijventerrein Schoterhoek II.
Zie voor verdere motivering het bij het ambtelijk advies behorende raadsvoorstel met
bijlagen.
Advies:
De raad, conform het bij het ambtelijk advies behorende raadsvoorstel en
-besluit:
1. Dat de te realiseren duurzame energievoorziening zwembad Aarweide passen
binnen activiteiten die de publieke taak dienen;
2. Een lening van € 110.880,-- te verstrekken ten behoeve van de realisatie van een
duurzame energievoorziening voor zwembad Aarweide;
3. De lening te verstrekken tegen een rekenrente van 2,5%;
4. De onder 3 beschikbaar gestelde lening dient in een termijn van 10 jaar aan de
gemeente Nieuwkoop terugbetaald te worden.
Besluit:
De raad, conform het bij het ambtelijk advies behorende raadsvoorstel en -besluit:
1. Dat de te realiseren duurzame energievoorziening zwembad Aarweide passen
binnen activiteiten die de publieke taak dienen;
2. Onder voorbehoud van goedkeuring van het plan door het Hoogheemraadschap
Rijnland een lening van € 110.880,-- te verstrekken ten behoeve van de realisatie
van een duurzame energievoorziening voor zwembad Aarweide;
3. De lening te verstrekken tegen een rekenrente van 2,5%;
4. De onder 3 beschikbaar gestelde lening dient in een termijn van 10 jaar aan de
gemeente Nieuwkoop terugbetaald te worden.

Pfh:
GV / JP
Afd: ROG
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10.

Scheidingsvoorstel diensten die respectievelijk wel en niet het algemeen
economisch belang dienen (DAEB en niet DAEB) Vestia (kenmerk: 16.02861)
Advies:
De raad voorstellen, conform het bij het ambtelijk advies behorende raadsvoorstel en
–besluit Vestia per brief te vragen een scheidingsvoorstel te doen dat aansluit bij het
huidige volkshuisvestelijk beleid van de gemeente: minimaal behoud van de voorraad
sociale huurwoningen ten behoeve van het huisvesten van inwoners met een laag
inkomen; nu en in de toekomst.
Besluit:
De raad voorstellen, conform het bij het advies behorende raadsvoorstel en –besluit
het gemeentelijk woonbeleid te herbevestigen op het onderdeel: minimaal het behoud
van de voorraad sociale huurwoningen ten behoeve van het huisvesten van inwoners
met een laag inkomen.

11.

Externe communicatie
 Streekarchief verhuist naar Leiden
 Zwembad Aarweide wordt duurzaam

12.

Ingekomen stukken
Overzicht mandaatbesluiten

13.

Sluiting

Pfh: JP
Afd: ROG

