MENINGSVORMENDE RAAD II 11 april 2013

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jaap Aartman
Griffier plv.: Petra van der Poel
CDA: Arie van Wijk en Nicolette OosterhofHeemskerk.
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl en
Lyubov Gubs’ka.
VVD: Paul Platen (tot agendapunt 4), Donja
Kooman-Hoogervorst, Jimmy Eijs (vanaf
agendapunt 4) en Jorian Gauw.
MPN: Teun Baas.
Progressief Nieuwkoop: Joke van Boxtel en
Jan Roos.
D66: Tom van den Braak en Olga Jacobs.
SGP/CU: OLN: Leen Mur (tot agendapunt 5).
Collegeleden: Frans Buijserd en Piet Melzer.
Ambtelijke ondersteuning: Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 4).
Insprekers: P. de Graaf bij agendapunt 4.

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Actualisatie
Wethouder Melzer geeft antwoord op de door
Programma’s Dienstverlening en
de raad gestelde vragen en opmerkingen
Informatievoorziening
over:
B&W stelt de raad voor om de
 Bejegening klanten
uitgangspunten voor de verdere
 Klantvriendelijke website
ontwikkeling van de dienstverlening en
 Twee extreme varianten om te testen
informatievoorziening, zoals verwoord in de
 Niet alle inwoners digitaal
notitie “Naar toekomstbestendige
willen/kunnen
dienstverlening”, vast te stellen.
 De besparingen inzetten op het
verbeteren van je dienstverlening
 Aandacht voor Wmo-loket
 Zaakgericht werken
 Definities van de normen en daarbij
betrekken van kwaliteitshandvest.
 Planning: eind 2013/begin 2014
business case scenario’s naar
gemeenteraad
 Bijhouden metingen website
 Inschakelen burgerpanel voor

Ongewijzigd vastgesteld

gemeente nieuwkoop griffie



4.

Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit
algemene begraafplaatsen
Voordat B&W een concreet raadsvoorstel
gaat uitwerken vragen zij de raad om
advies.
B&W vraagt de raad, aan de hand van de
notitie “Uitbreiding begraafcapaciteit
algemene begraafplaatsen gemeente
Nieuwkoop” en de daarin beschreven
oplossingsrichtingen, richting te geven en
zo nodig vooruitlopend op de
besluitvormingsfase te adviseren één of
meer voorkeursvarianten nader uit te
werken.

vernieuwing website
Betrekken wmo-adviesraad

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
(tot 20.40 uur)
Inspreker P. de Graaff namens Hervormde
gemeente Nieuwkoop. Verwijst naar zijn
e
verspreide inspreektekst. Er is een 6 optie
uitgewerkt: Ter Aar niet uitbreiden,
Zevenhoven en Nieuwkoop uitbreiden,
Nieuwveen een nieuwe begraafplaats (zie
aangeleverde berekeningen). Uitgangspunt: in
alle kernen een goed bereikbare
begraafplaats.
Burgemeester geeft antwoord op de gestelde
vragen en opmerkingen:
 “Sluiten” wel open voor bijzettingen
 Nieuwkoop meest acute probleem
 Gemeente moet grip hebben op de
kosten (in eigendom)
 Ruimen nader bekijken
 Nieuwveen is ook een probleem kan
niet uitbreiden (nieuwe plek nodig)
 De hoogte van de begraafkosten
 Crematorium
Sjoerd Dijkstra geeft antwoord op de
technische vragen en opmerkingen:
 Tabel 10 fysieke beperkingen
meegenomen
 Tendens cremeren is meegenomen
 Optie 1: ruimtelijke maatregelen al
meegenomen in eerste rapport
 Noordse Buurt grondwaterstand
versus exacte plek
 Nieuwkoop beperkt uitbreiden maar
behoefte is veel groter.
 Keldergraven onderzoeken op
specifieke plekken op bestaande
begraafplaatsen
Conclusie:
Kijk naar uitbreidingen bij de kerken en als
niet anders kan een nieuwe locatie. Andere
kant nieuwe locatie is kans voor moderne
voorzieningen. Optie 2a en optie 6.

5.

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

De raad heeft dit onderwerp voldoende
besproken en wacht een raadsvoorstel van
B&W af.
(tot 21.35 uur)
Geen gebruik van gemaakt
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6.

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

7.

Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
Op grond van art. 71 van het reglement van
orde kunnen vragen aan het college
gesteld worden die niet vooraf
aangekondigd zijn.

8.

Actielijst Meningsvormende Raad II van
14 maart 2013 vaststellen

Ongewijzigd vastgesteld.

9.

Sluiting

Om 21.40 uur.

Geen gebruik van gemaakt.
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