MENINGSVORMENDE RAAD II 10 mei 2012

Nr
1.

1

ACTIELIJST (CONCEPT)

Onderwerp

Actie

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jan de Jong
Griffier plv.: Petra van der Poel

Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden
o Op grond van art. 67 van het
reglement van orde kunnen
inwoners en
belanghebbenden gebruik
maken van het spreekrecht,
gedurende maximaal vijf
minuten (in totaal maximaal
een half uur). Inspraak is niet
geagendeerd als apart
agendapunt, per agendapunt
wordt de mogelijkheid
geboden.
o Aanmelden kan tot 8 uur voor
de vergadering bij de griffie
(0172-521309 of
griffier@nieuwkoop.nl)

CDA: Arie van Wijk en Saskia van Heusden
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl, Leo Visser
en Lyubov Gubs’ka
VVD: Donja Kooman-Hoogervorst en Paul Platen
MPN: Pien Schrama-van Kessel en
Margot Aartman
Progressief Nieuwkoop: Jan Roos
D66: Erno Bammens en Tom van den Braak
SGP/CU: Arno van Bemmel;
Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop: Leen Mur
Collegeleden: Frans Buijserd
Ambtelijke ondersteuning: Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 3); Bart Buijks (bij agendapunt 4)
Insprekers: geen

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Capaciteitsvraagstuk De burgemeester geeft antwoord op de door de
algemene begraafplaatsen
raad gestelde vragen en opmerkingen over:
B&W stelt de raad voor in te stemmen
met de in de startnotitie beschreven
• Inhoud van de enquête: verschillende
aanpak. De gemeente heeft vier
alternatieven voorleggen en transparant
algemene begraafplaatsen in gebruik
zijn over de kosten (kostendekkend); zowel
en beheer. Uit onderzoek is gebleken
via burgerpanel als ook in Nieuwkoop
dat vanaf 2015 een tekort aan
Nieuws (met pen in te vullen);
begraafcapaciteit ontstaat. In de
belangstelling familiegraven; huur of koop;
startnotitie wordt ingegaan op de
planning; enz.
achtergronden en de aanpak om tot
• Betrekken ouderen en wmo-adviesraad
oplossingen te komen.
• Meest recente gegevens gebruiken ook
over trends zoals cremeren, enz.

Ongewijzigd vastgesteld.

De raad heeft voldoende informatie om 24 mei
2012 een besluit te nemen. Het wordt als
hamerstuk geagendeerd.
4.

Raadsvoorstel Beleidsplan
Bestuurlijke Handhaving
B&W stelt de raad voor het

De burgemeester geeft antwoord op de door de
raad gestelde vragen en opmerkingen over:

gemeente nieuwkoop griffie

Beleidsplan bestuurlijk handhaven
2011/12 – 2014 vast te stellen en B&W
jaarlijks een Uitvoeringsplan
bestuurlijke handhaving op te laten
stellen en de raad jaarlijks te
rapporteren over de voortgang in de
uitvoering van het integrale
handhavingsbeleid.

•
•
•
•
•
•
•
•

Preventie versus repressie
Samenwerking Kaag en Braassem
Representativiteit burgerpanel versus
veiligheidsmonitor (hondenpoep)
Piepsysteem
Jaarlijks rapporteren alleen de afwijkingen
Regels en welke handhaving (bijv.
mantelzorgwoningen)
Bouwvergunning: niet alles wordt
gecontroleerd
Parkeren laatste tijd strakkere lijn ingezet.

De raad heeft voldoende informatie om 24 mei
2012 een besluit te nemen. Het wordt als
hamerstuk geagendeerd.
5.

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

Geen gebruik van gemaakt.

6.

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

Geen gebruik van gemaakt.

7.

Rondvraag
Op grond van art. 71 van het
reglement van orde kunnen vragen
aan het college gesteld worden die
niet vooraf aangekondigd zijn. Indien
de vragen niet direct beantwoord
worden dan worden ze binnen 30
dagen schriftelijk door het college
beantwoord.

Progressief Nieuwkoop vraagt naar de stand van
zaken rond de zendvergunning. Zijn aanvragers op
de hoogte gesteld van de vastgestelde aanvullende
criteria? De vraag wordt schriftelijk beantwoord.

8.

Actielijst Meningsvormende Raad II
van 12 april vaststellen

Ongewijzigd vastgesteld.

9.

Sluiting

Om 21.30 uur.
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