MENINGSVORMENDE RAAD I 10 mei 2012

Nr
1.

ACTIELIJST (CONCEPT)

Onderwerp

Actie

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jaap Aartman
Griffier: Edzard van Holthe
CDA: Nicolette Oosterhof-Heemskerk
Kees Egberts
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld
Remco Hendriks
VVD: Jan Hardenberg
Robert van der Jagt;
MPN: Jan Tersteeg
Teun Baas
Progressief Nieuwkoop: Kees Hagenaars
D66: Martin Hoekstra
Joke van der Poel; Erno Bammens (vanaf
21.45 uur)
SGP/CU: Elias van Belzen
Herbert den Hertog
Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop: Leen Mur
(vanaf 21.35 uur)
Collegeleden: Trudy Veninga, Guus Elkhuizen
Ambtelijke ondersteuning: Simone Marckelbach
(bij agendapunt 3); Lex Niekel (bij
agendapunt 4); Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 5)
Insprekers: Peter Groen (bij agendapunt 5)

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld

3.

Raadsvoorstel Nota
Mantelzorgwoningen
(kangoeroewoningen)
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
de notitie mantelzorgwoningen en de
daarin opgenomen criteria en voorwaarden.

Meerdere partijen hebben gedachten bij de
gestelde criteria. Waarom alleen familie,
waarom via Wmo loket, toch ook in B en C
kernen (niet alleen in A kernen) en dergelijke.
Wethouder Veninga geeft aan dat het advies
van de Wmo raad op 23 mei (dag voor BR)
beschikbaar zal zijn.
Wethouder Veninga zegt toe dat de
mogelijkheid voor mantelzorgwoningen geldt
voor de hele gemeente, dus in alle kernen. De
notitie wordt vastgesteld en daarin is het goed
verwoord.
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In de gebruiksbepaling wil gemeente wel
vastgelegd hebben dat een mantelzorgwoning
wel voor zorg wordt benut. Indicering door Wmo
loket kan, in tegenstelling tot door het CIS, ook
voor lichtere zorgvragen indiceren. Zij kunnen
ook vaststellen of er een ‘zorgrelatie’ is.
De raad heeft voldoende informatie om 24 mei
2012 een besluit te nemen.
Het wordt als een discussie geagendeerd o.a.
omdat het advies van de Wmo advies raad nog
komt.
4.

Raadsvoorstel Duurzaamheidagenda
2012-2014
B&W stelt de raad voor te kiezen voor het
op realistische wijze verder werken aan de
duurzaamheid binnen de gemeente en de
Duurzaamheidagenda vast te stellen.

D66 kondigt aan mogelijk met een motie te
komen om mogelijkheid te bieden voor meer
oplaadpalen voor elektrische auto’s. Hij beveelt
aan om contact op te nemen met de nieuw
opgerichte Stichting Duurzaam Ondernemen
Nieuwkoop
VVD kondigt aan mogelijk met een motie te
komen om de oplaadpalen voor elektrische
auto’s uit de Duurzaamheidsagenda te
schrappen.
MPN wijst op de zinsnede in het raadsvoorstel
dat ‘de maatregelen h en i onderdeel uitmaken
van de grondexploitatie Noordse Buurt’. Dit zou
aangepast moeten worden in Zuidhoek.
Wethouder Elkhuizen zegt toe dat Noordse
Buurt wordt gewijzigd in Zuidhoek.
De raad heeft voldoende informatie om 24 mei
2012 een besluit te nemen.
Het wordt als een discussie geagendeerd o.a.
vanwege de mogelijke moties.

5.

Raadsvoorstel Beheerplan Nautisch- en
vaarwegbeheer 2012-2015
B&W stelt de raad voor het beheerplan
nautisch- en vaarwegbeheer 2012-2015
gemeente Nieuwkoop vast te stellen en de
financiële consequenties voor 2012 mee te
nemen in de najaarsnota en voor 2013 en
verder in de begroting op te nemen.

Inspreker Peter Groen meldt dat de
kostenstijging van de vaarvergunning van 35%
erg fors is, zeker in het licht van het vooruitzicht
op de nog hogere tarieven. Daarnaast laat hij
weten dat het Rondje de Meije in gevaar komt
door de plantengroei die volgt op het nieuwe
beheer.
Wethouder Elkhuizen laat via de heer Dijkstra
weten dat de tariefstijging nodig is om het
conform raadsbesluit kostendekkend te maken.
Wethouder Elkhuizen zegt toe de vragen van de
heren Hardenberg en Mur schriftelijk te
beantwoorden voor de besluitvormende
raadsvergadering. Ook de toelichting op de
vraag over de tariefsverhoging wordt schriftelijk
herhaald.
De raad heeft voldoende informatie om 24 mei
2012 een besluit te nemen.
Het wordt als een discussie geagendeerd.
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6.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen
AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen
doen over de diverse gemeenschappelijke
regelingen waaraan de gemeente
deelneemt.

Geen mededelingen

7.

Berichten uit B&W
a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

Geen mededelingen

8.

Rondvraag

Kees Hagenaars vraagt naar de stand van
zaken rond de verlening van de zendvergunning
voor Nieuwkoop. Hij meende dat de raad in mei
2012 een besluit zou moeten nemen.
Wethouder Melzer geeft aan dat het
Commissariaat voor de Media (CvdM) de
aanvragen van RTV Hollands Midden en van
Alphen Stad FM heeft doorgezonden voor
advies aan de gemeenteraad.
Naar aanleiding van de aanvraag van RTV
Hollands Midden is behandeling in de
besluitvormende raadsvergadering van 24 mei
gemeld. Echter, de raad krijgt een lange termijn
om te reageren en de aanvraag van Alphen
Stad FM zo laat via het CvdM binnengekomen
dat 24 mei niet meer gehaald kan worden.
Daarom streeft B&W nu naar besluitvorming
door de raad in de besluitvormende
raadsvergadering van 28 juni.

9.

Actielijst Meningsvormende Raad I van
12 april 2012 vaststellen

Ongewijzigd vastgesteld
Naar aanleiding van de actielijst vraagt
Jan Tersteeg vraagt naar de stand van zaken
van een aantal toezeggingen:
Naar aanleiding Wegenbeheerplan
Wat is de relatie van het GVVP (en nota
Kwaliteit Openbare Ruimte) en het
wegenbeheerplan
Wethouder Melzer meldt dat de vraag niet
helder geformuleerd is. Hij zal buiten de
vergadering contact zoeken met Jan Tersteeg.
Naar aanleiding brief college stand van zaken
bestemmingsplannen
Wanneer kan de raad de toegezegde actuele
planning van de Bestemmingsplannen
verwachten?
Wethouder Melzer meldt (in de plaats van
wethouder Veninga) dat de planning van vijf
bestemmingsplannen al eerder had
aangeboden had moeten zijn aan de raad. Dat
is mogelijk niet goed gegaan en wordt herhaald.
Naar aanleiding van de actualisatie
Grondexploitaties
Heeft B&W al gekeken naar de niet in de
grondexploitatie opgenomen gronden?
Wethouder Melzer meldt dat de groenstroken
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niet geïnventariseerd worden.
10.

Sluiting

Om 22.20 uur
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