MENINGSVORMENDE RAAD I 27 JUNI 2013

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jaap Aartman
Griffie: Petra van der Poel
CDA: Jan de Jong en Leon Zoet.
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld (tot
agendapunt 5), Aat van Putten en Remco
Hendriks.
VVD: Paul Platen, Quinten Dobben en Jorian
Gauw.
MPN: Jan Tersteeg en Teun Baas.
Progressief Nieuwkoop: Kees Hagenaars.
D66: Marco Oehlenschläger (tot agendapunt
4) en Martin Hoekstra (vanaf agendapunt 4)
en Tom van den Braak.
SGP/CU: Elias van Belzen
OLN: Leen Mur (tot agendapunt 5) en Robert
van der Jagt (vanaf agendapunt 5)
Collegeleden: Frans Buijserd, Trudy Veninga
en Guus Elkhuizen.
Ambtelijke ondersteuning: Lex Niekel
(agendapunt 3), Remko Stilting (agendapunt
4), Koos Alebregtse (agendapunt 5), Richard
Bosboom (agendapunt 6).
Inspreker: de heer De Lange (agendapunt 3).

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Raadsvoorstel Oplossingsrichting
afvalbrengstation
B&W stelt de raad voor:
 In te stemmen met de ontwikkeling
van een nieuw afvalbrengstation op
bedrijventerrein Schoterhoek II;
 Voor de voorbereiding een bedrag
van € 120.000,- te onttrekken aan
de reserve egalisatie
afvalstoffenheffing, ten gunste van
programma 3 Ruimtelijke beheer
productgroep 13.

Inspreker De Lange noemt de voordelen van
een afvalbrengstation bij de firma Spelt en
licht de aangeleverde stukken kort toe.
Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op de
door de raad gestelde vragen en opmerkingen
over:
 aanbestedingsregels
 gemeente mede-eigenaar Cyclus met
dienstverleningsovereenkomst
 looptijden contracten
 investeringen en afschrijvingen
 ruimere openingstijden

gemeente nieuwkoop griffie




PPS-constructie
grondexploitatie Schoterhoek

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op 11 juli
2013 op verzoek van diverse fracties.

4.

5.

e

Raadsvoorstel 2 wijziging verordening
winkeltijden
B&W stelt de raad voor:
e
 De 2 Verordening tot wijziging van
de “Verordening Winkeltijden
Nieuwkoop” vast te stellen;
e
 De 2 Verordening tot wijziging van
de “Verordening Winkeltijden
Nieuwkoop” in werking te laten
treden op de dag nadat deze door
ons is bekend is gemaakt.

(tot + 21.35 uur)
Wethouder Veninga geeft antwoord op de
door de raad gestelde vragen en opmerkingen
over:
 verordening nodig ja of nee
 bestaande situatie handhaven
 nieuwe winkeltijdenwet (VNGledenbrief zie lijst van ingekomen
stukken BR van 11 juli 2013 nr. 504)
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op 11 juli
2013 op verzoek van D66 en OLN.

(tot + 22.15 uur)
Raadsvoorstel Gladheidsbestrijding,
Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op de
automatisch strooien op basis van GPS- door de raad gestelde vragen en opmerkingen
navigatie
over:
B&W stelt de raad voor:
 systeem voor preventief strooien
 Een krediet beschikbaar te stellen
 sneeuwschuiver met 2 personen
van € 35.000,00 voor aanschaf van
 veiligheid mensen en training
het Autologic systeem;
 historische informatie: routes,
 De jaarlijkse kapitaallasten en
tijdstippen, hoeveelheden, enz.
abonnementskosten vanaf 2014 ten
Informatie daarover wordt
laste te brengen van programma 3.
toegezonden aan de raad)
 Kosten overuren en preventief
strooien (vraag wordt beantwoord
voor de besluitvormende
raadsvergadering)
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op 11 juli
2130 op verzoek van PN en D66.

6.

Raadsvoorstel Aanvraag suppletieuitkering in het gemeentefonds voor de
opsporingskosten van een explosief in
plangebied Langeraar Oost.
B&W stelt de raad voor:
 Vast te stellen dat de opsporing
van een conventioneel explosief in
de bouwlocatie Langeraar Oost op
basis van veiligheidsoverwegingen
noodzakelijk was.
 Een aanvraag in te dienen bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties voor een

(tot + 22.30 uur)
De burgemeester geeft antwoord op de door
de raad gestelde vragen en opmerkingen
over:
 achteraf indienen van de aanvraag
 toevoegen van het bedrag in het
raadsbesluit
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering op 11 juli 2013.
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gemeente nieuwkoop griffie

suppletie-uitkering in het
gemeentefonds voor de
opsporingskosten van een
explosief uit de Tweede
wereldoorlog.
7.

8.

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

Burgemeester: tekort GGD naar inschatting
tussen € 25.000 - € 40.000 voor Nieuwkoop.

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

Burgemeester: naar aanleiding van
paracommercie. Ook in bestemmingsplan dit
technisch goed regelen. Kost tijd om dit te
repareren overweegt om voor die tijd te
werken met gedoogverklaringen.

Jaap Aartman: motie wijzigen begroting 2014
Holland Rijnland naar aanleiding van de
toekomstdiscussie ingediend door
Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en
Braassem is aangenomen. Daarnaast is door
Nieuwkoop de Schiphol-problematiek
aangekaart.

Wethouder Elkhuizen over de
omgevingsdienst: samenstelling dagelijks
bestuur en algemeen bestuur en eventuele
fusie zal komende tijd vaker aan de orde
komen.
9.

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.

Jan Tersteeg (MPN): vraagt naar de
werkzaamheden aan de Voorweg en het
eventueel houden van schaatstochten in
Noorden in deze periode. Wethouder
Elkhuizen belooft met concrete informatie
te komen (volgende week of in de
besluitvormende raadvergadering van 11
juli 2013).

10.

Actielijst Meningsvormende Raad I
vaststellen
 16 mei 2013
 6 juni 2013 (juni gesprek + rode
draad presentatie)

Ongewijzigd vastgesteld.

11.

Sluiting

Om 22.50 uur
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