MENINGSVORMENDE RAAD II 30 AUGUSTUS 2012

Nr
1.

ACTIELIJST (CONCEPT)

Onderwerp

Actie

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jaap Aartman
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 (0172521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

CDA: Marcel Brouwer en Saskia van Heusden;
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl,
Leo Visser en Remco Hendriks;
VVD: Donja Kooman-Hoogervorst;
MPN: Teun Baas;
Progressief Nieuwkoop: Joke van Boxtel,
Elly de Jeu en Kees Hagenaars (vanaf 21.10
uur)
D66: Martin Hoekstra en Erno Bammens;
SGP/CU: Herbert den Hertog (vanaf 20.20 uur).
Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop: Collegeleden: Frans Buijserd en Piet Melzer
Rekenkamer: Hans Slooijer
Ombudsman: Jaap Molenaar
Ambtelijke ondersteuning: Remko Stilting (bij
agendapunt 4); Jos Kroon (bij agendapunt 6),
Geesje Stel (bij agendapunt 7)
Insprekers: geen.

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Jaarverslag 2011 Ombudsman Alphen
aan den Rijn en Omstreken
De Ombudsman werkt onafhankelijk,
behandelt klachten over gedragingen van
ambtenaren of bestuurders van o.a. de
gemeente Nieuwkoop. Hij heeft gevraagd
(brief nr. 374) om met de raad van
gedachten te wisselen over de inhoud van
dit jaarverslag.

De Ombudsman, Jaap Molenaar, geeft
antwoord op de door de raad gestelde vragen
en opmerkingen over:
•
•
•
•

•
•

Afhandeling klachten 2010
Informatie inwoners van Nieuwkoop
Spreekuur in Alphen komen ook
mensen uit Nieuwkoop
Verordening: klachten over inhoud van
beleid of nog onder de rechter niet in
behandeling bij de Ombudsman.
Gevoel onderdrukzetten bij gesprekken
Nieuwkoop Nieuws aandacht besteden

De raad heeft dit jaarverslag voldoende
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besproken. De voorzitter bedankt de
Ombudsman voor de gegeven toelichting.
4.

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport
Quickscan Juridische Kwaliteitszorg
De Rekenkamerdirecteur stelt de raad voor
het college te verzoeken om: te investeren
in juridische kennisontwikkeling en
professionalisering, het risicomanagement
uit te breiden, planmatig te werken aan de
verbetering en de
bezwaarschriftencommissie in te bedden in
het systeem.

De Rekenkamerdirecteur, Hans Slooijer, geeft
antwoord op de door de raad gestelde vragen
en opmerkingen over:
•
•
•

In vergelijking met andere gemeenten
Risico’s handhavingszaken en eigen
verantwoordelijkheid
Belang van communicatie

De burgemeester: over één jaar komt
rapportage over wat verwezenlijkt is naar de
raad.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt als een hamerstuk
geagendeerd.

5.

6.

Raadsvoorstel beschikbaar stellen van
een krediet voor het verbouwen van De
Vosseschans t.b.v. het realiseren van
een 6e groep voor basisschool Het
Kompas en voor Onderwijs Leerpakket
en eerste inrichting t.b.v. de extra groep
B&W stelt de raad voor een krediet te
verstrekken van € 75.000 voor de
verbouwing van de Vosseschans voor het
e
realiseren van een 6 groep voor Het
Kompas. Voor het Onderwijs Leerpakket en
e
eerste inrichting van de 6 groep van Het
Kompas een bedrag van € 9.300
beschikbaar te stellen.

Wethouder Melzer geeft antwoord op de door
de raad gestelde vragen en opmerkingen over:
•
•
•
•
•
•
•

raadsvoorstel niet helder
alternatieven
teldatum 1 oktober 2011 en
leerlingenprognose
onderwijs hoogbegaafden
brede school
toereikendheid bedrag
betrokkenheid GGD

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt als een
discussiestuk geagendeerd op verzoek van
meerdere fracties.

Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Wethouder Melzer geeft antwoord op de door
partiële herziening Ter Aar,
de raad gestelde vragen en opmerkingen over:
Oostkanaalweg 49B
B&W stelt de raad voor deze nota van
• Wijzigingsvoorstel van het college
uitgangspunten vast te stellen, en deze als
versus amendement van de raad;
vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van
• Opschuiven bouwblok; 2 meter
het bestemmingsplan.
verplaatsen (zie BR 28 juni 2012)
• Alternatief voorstel omwonenden
(uitgedeeld tijdens de vergadering)
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt als een
discussiestuk geagendeerd op verzoek van
meerdere fracties.

7.

Raadsvoorstel Vaststellen van de
Algemene plaatselijke verordening
Nieuwkoop 2012
B&W stelt de raad voor deze verordening
vast te stellen conform bijgevoegde en als
zodanig gewaarmerkte bijlage.
Dit raadsvoorstel gaat niet over
aanlegplaatsen van boten. Een
ontwerpwijzigingsvoorstel van de APV

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

Aantal wijzigingen van Apv
Dubbelingen met andere verordeningen
(via de mail)

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt als een hamerstuk
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8.

hierover is door B&W vrijgegeven voor
inspraak en wordt naar verwachting in
november aan de raad aangeboden.

geagendeerd.

Brief 242: Handhaven en beheer
gemeentelijke wandelgebiedjes
Er zijn vragen gesteld door de fractie SBN
aan het college B&W over het beheer van
enige wandelgebiedjes. Naar aanleiding
van de reactie van B&W hebben de
vraagstellers gevraagd het onderwerp te
agenderen.

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

Beheer
Handhaving
Klachten

De raad heeft deze brief voldoende besproken.

9.

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

Burgemeester: Nieuwkoop valt in het
politiedistrict Gouda en Alphen.

10.

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

Geen gebruik van gemaakt.

11.

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.

•
•

Teun Baas (MPN) over het weghalen
voetbalkooi Zevenhoven.
Leo Visser (SBN) over de hondenvelden
en handhaving.

12.

Actielijst vorige meningsvormende raad
vaststellen
• MR II van 14 juni

Ongewijzigd vastgesteld.

13.

Sluiting

Om 22.15 uur
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