MENINGSVORMENDE RAAD I 30 AUGUSTUS 2012

Nr
1.

ACTIELIJST (CONCEPT)

Onderwerp

Actie

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jan de Jong
Griffier: Edzard van Holthe
CDA: Nicolette Oosterhof-Heemskerk;
Kees Egberts
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld;
Aat van Putten
VVD: Paul Platen;
Robert van der Jagt;
MPN: Margot Aartman
Progressief Nieuwkoop: Kees Hagenaars
Jan Dirven; Jan Roos
D66: Marco Oehlenschläger;
Tom van den Braak
SGP/CU: Elias van Belzen
Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop: Leen Mur
Collegeleden: Trudy Veninga, Guus Elkhuizen
Ambtelijke ondersteuning: Jos Kroon (bij
agendapunt 4 en 5); Johan Horstman (bij
agendapunt 6); Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 7)
Insprekers: Peter Lagendaal (bij agendapunt 8,
monitoren gezondheidsrisico’s)

2.

Vaststellen agenda

Agendapunten 7 en 11 worden op verzoek van
D66 tegelijk behandeld.
Kees Hagenaars uit zijn bezwaar dat
bestemmingsplan Oostkanaalweg in MR II wordt
behandeld. De raad wordt in ieder geval
geïnformeerd zodra het onderwerp in MR II aan
de orde komt.
Op verzoek van Stef Leliveld wordt
agendapunt 8 naar voren gehaald, omdat hier
een inspreker bij is aangemeld.

8.

Monitoren gezondheidsrisico’s /
geurverordening
De raad heeft op 29 maart en 28 juni 2012
over dit onderwerp moties (verzoeken aan
het college) aangenomen. Het college heeft

Peter Lagendaal spreekt in. Hij spreekt zijn
waardering uit voor de voortvarende aanpak van
het college. Hij betreurt het dat de ondernemer
niet mee wil werken.
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per brief (nr. 301) een stand van zaken
gegeven. De raad wil van gedachten
wisselen over het monitoren.

Wethouder Veninga geeft aan dat de IRAS
meetresultaten met de adviezen van de
gezondheidsraad, zodra die gereed zijn aan de
raad worden gepresenteerd. Dan wordt ook
besproken hoe het met de bewoners wordt
gecommuniceerd.
De raad heeft deze brief voldoende besproken.
Het komt niet meer terug in de besluitvormende
raadsvergadering.

3.

Raadsvoorstel Projectvoorstel Blokland
29a Nieuwveen
B&W stelt de raad voor een projectbesluit
te nemen voor het toestaan van de handel
in en opslag van wol, stro en hooi in de
bedrijfsschuur van 1000 m2 en onder de
overkapping van 265 m2.

De raad heeft voldoende informatie om
13 september een besluit te nemen.
Het wordt als een hamerstuk geagendeerd.

4.

Raadsvoorstel Definitief Ontwerp De
Verwondering
B&W stelt de raad voor het definitieve
ontwerp vast te stellen als basis voor het
op te stellen (flexibele) bestemmingsplan
en in te stemmen met het overslaan van de
fase van voorontwerp van het
bestemmingsplan.

Wethouder Veninga laat weten dat bewoners
voldoende ruimte hebben gekregen om te
reageren, aangevuld met de zienswijze periode
van 6 weken.
In de middenruimte zijn er niet veel
mogelijkheden (een medisch centrum zou
bijvoorbeeld kunnen). In ander openbaar gebied
is bijvoorbeeld leisure mogelijk.
Wijzigingsbevoegdheid ligt bij B&W, maar zij
moeten dan wel weer inspraakmogelijkheid
bieden.
De fietspadenstructuur is fijnmazig. Het
Noordereiland is niet verbonden met het
Rugstreeppad.
De raad heeft voldoende informatie om
13 september een besluit te nemen.
Het wordt als een discussiestuk geagendeerd
op verzoek van D66 en OLN. Voor D66 omdat
zij zich willen beraden over de afstand (als daar
informatie over beschikbaar komt wordt dat
gewaardeerd).

5.

Raadsvoorstel Principebesluit landgoed
Nieuwveen
B&W stelt de raad voor het verzoek voor de
ontwikkeling van een landgoed positief te
benaderen, onder voorwaarde dat de
provincie instemt met deze ontwikkeling.

Op de agenda staat abusievelijk dat het gaat om
een ‘projectbesluit’, het moet zijn een
‘principebesluit’. Op het raadsvoorstel staat
abusievelijk dat ‘wethouder Melzer’ de
portefeuillehouder is, dit moet zijn ‘wethouder
Veninga’.
Wethouder Veninga laat nog uitzoeken of bij de
Bosweg in Woerdense Verlaat de bevoegdheid
niet ook bij de raad ligt, zoals hier het geval is.
De wethouder laat weten dat er geen afspraken
zijn gemaakt met de initiatiefnemer. Er ligt nog
niets vast.
Een landgoed is van een eigenaar en die zal
dus zelf zorgen voor sociale veiligheid.
De raad heeft voldoende informatie om
13 september een besluit te nemen.
Het wordt als een hamerstuk geagendeerd.
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6.

Raadsvoorstel 1 Verordening tot
wijziging van de marktverordening
Nieuwkoop 2008
B&W stelt de raad voor deze verordening
vast te stellen. De wijzigingen betreffen de
opbouw- en verkooptijd voor de markt in
Ter Aar en de procedure van selectie van
nieuwe marktkraamhouders.

De raad heeft voldoende informatie om
13 september een besluit te nemen.
Het wordt als een hamerstuk geagendeerd.

7. &

Raadsvoorstel
Dienstverleningsovereenkomst en
verordening Cyclus
B&W stelt de raad voor om voor de periode
2013 t/m 2017 een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst af te sluiten.
Nieuwkoop heeft in 2008 en
dienstverleningsovereenkomst afgesloten
met Cyclus voor de inzameling van
huishoudelijk afval; deze overeenkomst
loopt af op 31 december 2012. Om te
voldoen aan de Europese
aanbestedingsregels, is het ook
noodzakelijk dat Cyclus het alleenrecht
wordt verleend voor de uitvoering van de
inzameltaken. B&W stelt de raad voor om
hiervoor een verordening vast te stellen.

De heer Dijkstra laat weten dat bekend is dat de
raad van begin af aan heeft laten weten dat de
raad betrokken wil zijn. Deze wens
gecombineerd met het gegeven dat de raad het
bevoegd gezag is om een verordening vast te
stellen heeft dit raadsvoorstel opgeleverd.
Ordevoorstel D66 om agendapunt af te voeren
en eerst te oriënteren wordt alleen gesteund
door PN.
Wethouder Elkhuizen geeft aan dat bij de
kostenschattingen o.a. rekening is gehouden
met de administratieve lasten en de verwerking.
B&W vindt dat Cyclus prima tarieven hanteert.
In het contract staan nog beter afspraken over
de prestaties verwoord.
Wethouder Elkhuizen stelt de raad voor en zegt
de raad later toe om 1 keer per half jaar een
oriëntatiegesprek te voeren met Cyclus en
raadsleden die daarbij willen zijn, zijn welkom.
Wethouder Elkhuizen wil de raad ook pro-actief
informeren over de meldingen die bij Cyclus zijn
aangeleverd.

&

De heer Dijkstra laat weten dat een bonus –
malus systeem lastig is omdat meldingen niet
altijd klachten zijn. B&W zal de meldingen wel
willen analyseren. Voor sancties is een goed
meetbaar systeem nodig. De mogelijkheden
voor sancties zullen wel onderzocht worden.
De raad heeft voldoende informatie om
13 september een besluit te nemen.
Het wordt als een hamerstuk geagendeerd.

11.

9.

Brief 255: Ophalen huishoudelijk afval
Project “Nieuwe Cope”
De Vereniging van Eigenaren “Nieuwe
Cope” heeft een brief gestuurd met een
aantal klachten over het ophalen van
huishoudelijk afval. In de besluitvormende
raadsvergadering van 23 mei 2012 heeft de
raad o.v.v. D66 besloten deze brief in een
meningsvormende raad te bespreken.

Wethouder Elkhuizen meldt dat de klachten bij
Nieuwe Cope terecht waren. Cyclus had fouten
gemaakt. B&W heeft ingegrepen en bewoners
geïnformeerd.

Brief 260: Parkeerplaats N231 bij
garage/tankstation Maas
Er zijn, door de fractie SBN, schriftelijke
vragen gesteld aan het college B&W over
het parkeerterrein N231. Naar aanleiding
van de reactie van B&W is in de

Wethouder Elkhuizen geeft de heer Leliveld
gelijk en biedt de raad excuses aan.
Beantwoording was immers niet volledig. Het
had moeten zijn: In oktober 2008 is wethouder
naar raad gekomen met raadsvoorstel nadat
ook afspraken met Groene Hart Bureau van

De raad heeft deze brief voldoende besproken.
Het komt niet meer terug in de besluitvormende
raadsvergadering.
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besluitvormende raadsvergadering van 23
mei 2012 o.v.v. SBN besloten deze brief in
een meningsvormende raad te bespreken.

Toerisme waren gemaakt. Dit raadsvoorstel is
door de raad ingetrokken. Vervolgens is TRIP
bij Zevensprong geplaatst. Dat bleek geen
succes. Op verzoek van het GHBvT is het
daarna alsnog bij de TOP (parkeerplaats bij
Maas) geplaatst. Daar zijn wat kosten voor
gemaakt.
De raad heeft deze brief voldoende besproken.
Het komt niet meer terug in de besluitvormende
raadsvergadering.

Brief 287: Aanbieding rapport
PAS/Natura 2000
B&W heeft een brief aan de raad gestuurd
waarmee zij de raad het rapport aanbied. In
de besluitvormende raadsvergadering van
21 juni 2012 heeft de raad o.v.v. SBN
besloten deze brief in een
meningsvormende raad te bespreken.

Wethouder Elkhuizen meldt dat provincie het
bevoegd gezag is om gegevens met een
voorbereidingsbesluit aan te leveren. Het rijk
wijst aan.

12.

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.

13.

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

Wethouder Elkhuizen meldt dat bij de
vaststelling van de Duurzaamheidsagenda twee
elektrische oplaadpunten zouden worden
aangevraagd. Het bedrijf dat dit uitvoert houdt
hier mee op vanwege gebrek aan geld.
Voorlopig komen er geen nieuwe activiteiten op
dit gebied.
B&W is door de heer Bammens op het pad van
bio-gas auto’s gezet en gaat dit onderzoeken.

14.

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.

Aat van Putten reageert op een artikel in het AD
over verontruste bewoners op het Zuideinde ten
aanzien van grondtransport bij Zuidhoek.
Wethouder Melzer heeft in een gesprek met
bewoners aangegeven dat er voorlopig geen
grondtransporten zullen zijn. Vervolgens komen
er trillingmeters. Dan worden er proeven gedaan
wat wel acceptabel zou kunnen zijn (snelheid,
vering, belading e.d.). Bewoners waren
tevreden met snelle actie van B&W.
Wethouder Melzer dat er hiernaast ook
problemen zijn met grondtransport over water.
Hierover wordt nu gesproken met
Natuurmonumenten.

15.

Actielijst vorige meningsvormende
raden vaststellen
• MR I van 14 juni 2012
• MR I (extra) van 26 juni 2012

Ongewijzigd vastgesteld

16.

Sluiting

Om 23.25 uur.

10.

De raad heeft deze brief met rapport voldoende
besproken.
Het komt niet meer terug in de besluitvormende
raadsvergadering.
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