MENINGSVORMENDE RAAD II 17 januari 2013

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Janine Wahl
Griffie: Petra van der Poel
CDA: Marcel Brouwer en Arie van Wijk
Samen Beter Nieuwkoop: Leo Visser
VVD: Paul Platen, Donja Kooman-Hoogervorst en
Jimmy Eijs
MPN: Jan Tersteeg en Ada van der Vlugt
Progressief Nieuwkoop: Joke van Boxtel en Elly
de Jeu
D66: Patricia van der Vlugt en Marcel Touw
SGP/CU: Elias van Belzen
OLN: Leen Mur
Collegeleden: Frans Buijserd, Piet Melzer,
Arie Muilwijk.
Ambtelijke ondersteuning: Wendel van Genderen
bij agendapunt 3, Remko Stilting bij agendapunt
4, Elske Hörchner bij agendapunt 5.
Insprekers: geen

2.

Vaststellen agenda

Agendapunt 6 wordt behandeld na agendapunt 4
omdat wethouder Melzer ook nog naar de andere
meningsvormende raad moet.

3.

Raadsvoorstel Wijziging Algemene
plaatselijke verordening (Apv) i.v.m.
Drank- en Horecawet
e
B&W stelt de raad voor de 1
verordening tot wijziging van de Apv
Nieuwkoop 2012 vast te stellen. Met
ingang van 1 januari 2013 wordt de
landelijke Drank- en Horecawet
gewijzigd. De gemeenteraad krijgt
meer mogelijkheden om op lokaal
niveau beter invulling te geven aan
alcoholbeleid, met name om
(overmatig) alcoholgebruik onder
jongeren tegen te gaan.

De burgemeester geeft antwoord op de door de
raad gestelde vragen en opmerkingen over o.a.:
 Stuntprijzenverbod
 Legitimatieplicht
 Handhaven van alle regels
 Regionale afstemming
 12x verenigingsgebonden en 4x niet
 Happy hour
 Evaluatie
 Drankketen en –hokken

Raadsvoorstel Wijziging
Verordening commissie
bezwaarschriften Nieuwkoop 2009
B&W stelt de raad voor deze
gewijzigde verordening vast te stellen.
De wijziging is nodig om via deze
commissie ook bezwaarschriften uit de
gemeente Kaag en Braassem te
kunnen behandelen.

De burgemeester geeft antwoord op de door de
raad gestelde vragen en opmerkingen over o.a.:
 Nut en noodzaak
 Samenwerken met meer gemeenten
 Kosten en opbrengsten

4.

De raad heeft voldoende informatie om een besluit
te nemen. Het wordt een discussiestuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering op
verzoek van meerdere fracties.

De raad heeft voldoende informatie om een besluit
te nemen. Het wordt een hamerstuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.

gemeente nieuwkoop griffie

5.

Raadsvoorstel Beleidsplan
Schuldhulpverlening 2012-2016
B&W stelt de raad voor in te stemmen
met dit beleidsplan waarin de visie op
schuldhulpverlening en de
doelstellingen zijn opgenomen,
invoeren van het saneringskrediet en
de herfinanciering als instrument, en
een eenmalige storting van €
15.367,77 te doen in het
Garantiefonds van Kredietbank
Nederland.

Wethouder Muilwijk geeft antwoord op de door de
raad gestelde vragen en opmerkingen over o.a.:
 Serviceplein in Alphen versus Wmo-loket
in Nieuwkoop
 Doelgroepkeuze: zzp-ers en alleenstaande
ouders
 Preventie
 Wet sanering natuurlijke personen
 10 uur per client
 Zoekfunctie op website
 Bekendheid van deze regeling
 Meetbare resultaten (anoniem profiel
aanmaken)
 Integrale benadering
 Voorwaarden van schuldhulpverlening
(wordt schriftelijk beantwoord)
De raad heeft voldoende informatie om een besluit
te nemen. Het wordt een hamerstuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.

6.

Raadsvoorstel Actualiseren
Wethouder Melzer geeft antwoord op de door de
servicenormen en
raad gestelde vragen en opmerkingen over o.a.:
Kwaliteitshandvest
 Minimumnormen van de VNG
B&W stelt de raad voor het
 Verantwoording in P&C-cyclus
geactualiseerde Kwaliteitshandvest,
 Frontoffice versus backoffice
gebaseerd op de
 Stukken inzien op rustige plek
minimumbranchenormen van de VNG,
 Binnen 1 werkdag een brief
vast te stellen.
 Sturingsinformatie op Extranet (6e)
 Mate van dienstverlening versus kosten.
 Dienstverleningsovereenkomsten
De raad heeft voldoende informatie om een besluit
te nemen. Het wordt een discussiestuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering op
verzoek van PN en MPN

7.

Brief 836: Voortgangrapportage
uitvoering taken Wmo en Werk en
Inkomen
Op 4 december 2012 heeft B&W deze
voortgangsrapportage naar de raad
gestuurd. De raadswerkgroep
Decentralisaties heeft gevraagd deze
in een meningsvormende raad te
agenderen.

Wethouder Muilwijk geeft antwoord op de door de
raad gestelde vragen en opmerkingen over o.a.:
 Totaal en afgehandelde aantal aanvragen
 Meer mensen een uitkering
 Knelpunten doorlooptijd: complexe
aanvragen en offertes
 Zorgpunten komende tijden: werk en
inkomen, transities, enz.
 Huishoudelijke hulp doorlooptijden van 8
naar 6 weken (zie kwaliteitshandvest)
 Vervoersvoorzieningen (provincie is
verantwoordelijk)
 Huisvestingasielzoekers,
vluchtelingenwerk, enz. niet in deze
rapportage
De raad heeft dit onderwerp voldoende besproken.

8.

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

Geen gebruik van gemaakt
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gemeente nieuwkoop griffie

gemeenschappelijke regelingen
waaraan de gemeente deelneemt.
9.

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

Wethouder Melzer: meldt dat er een brief naar de
raad komt over de kosten van de verbouwing van
de Vosseschans. Kosten binnen het budget maar
nog 21% BTW erbij.

10.

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.

OLN: brief van Ipse de Bruggen bezuinigen op
vervoer naar mensen in de dagopvang. Vraagt het
college om daar naar te kijken.

11.

Actielijst vorige meningsvormende
vaststellen (MR II van 6 december
2012)

Ongewijzigd vastgesteld.

12.

Sluiting

Om 23.15 uur
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