Besluitvormende Raadsvergadering 14 november 2013 CONCEPT BESLUITENLIJST
Nr
1.

Onderwerp

Actie

1Opening

19.00 uur. Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buijserd
Griffier: Edzard van Holthe
CDA: Marcel Brouwer (vanaf
21.55 uur); Arie van Wijk;
Nicolette Oosterhof-Heemskerk;
Jan de Jong
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld;
Leo Visser; Aat van Putten;
Janine Wahl
VVD: Jan Hardenberg; Paul Platen;
Donja Kooman-Hoogervorst
MPN: Jaap Aartman; Jan Tersteeg;
Pien Schrama-van Kessel
Progressief Nieuwkoop: Berry Dors;
Kees Hagenaars; Joke van Boxtel
D66: Marco Oehlenschläger;
Martin Hoekstra
SGP/CU: Elias van Belzen
OLN: Leen Mur
Wethouders: Trudy Veninga,
Guus Elkhuizen, Piet Melzer,
Arie Muilwijk

2.

Vaststellen agenda (2013-102)

Ongewijzigd vastgesteld.
Jaap Aartman vraagt als nestor namens
de raad het woord. Hij feliciteert de
burgemeester met zijn recente door de
kroon bekrachtigde herbenoeming.
Namens de raad biedt hij het boek “De
Upcycle – voorbij duurzaamheid –
ontwerpen voor overvloed” van William
McDonough en Michael Braungar (met
voorwoord van Bill Clinton) aan.

3.

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4.

Raadsvoorstel Najaarsnota 2013 (2013-103)
B&W stelt de raad voor:
1.
De Najaarsnota 2013 vast te stellen;
2.
De begrotingswijziging 2 van 2013 vast te

Stemverklaring MPN: Zij kunnen
instemmen, maar helaas naast
Voorwegzone nog geen start van
Noordse Dorpsweg
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3.

4.

5.

6.

7.

5.

stellen;
Ongewijzigd vastgesteld.
Kennis te nemen van het
kredietenoverzicht en
a) In te stemmen met het afsluiten
van kredieten bij de jaarrekening
2013
b) Autoriseren van de kredieten met
een overschrijding
c) Akkoord te gaan met het
doorschuiven van kredieten naar
2014;
Kennis te nemen van het overzicht
“mutaties reserves” en de daarin
opgenomen mutaties in de reserves vast
te stellen;
Kennis te nemen van het overzicht
“budgetoverheveling 2013-2014” en de
daarin opgenomen budgetoverhevelingen
vast te stellen;
In te stemmen met het eerder besteden
van een deel van het krediet van €
212.000 uit 2015 “Vervanging I&A
hardware 2015”, te weten € 75.000 in
2013 voor uitbreiding SAN.
Kennis te nemen van de volgende
bijgevoegde overzichten:
a) Presentaties per programma;
b) Overzicht financiële mutaties per
programma;
c) Overzicht voortgang
budgetoverheveling 2012 – 2013;
d) Overzicht maatschappelijke
investeringen ten laste van
voorzieningen;
e) Rapportage Wmo, Werk en
Inkomen, Kwaliteitshandvest.

Raadsvoorstel Programmabegroting 2014 2017 (2013-104)
B&W stelt de raad voor:
1. De begroting van baten en lasten 2014
na bestemming op programmaniveau
vast te stellen inclusief de mutaties in de
reserves;
2. In te stemmen met het investeringsplan
2014-2017 en daarmee de investeringskredieten van de jaarschijf 2014 per
programma te voteren;
3. Per programma kennis te nemen van het
meerjarenbeeld 2014-2017;
4. De programmabegroting 2014-2017 vast
te stellen

CDA dient een amendement 5-A-10 in
om de bezuinigingsvoorstellen voor de
coördinator dorpsgericht werken niet uit
te voeren.
CDA dient een amendement 5-A-7 in om
de bezuinigingsvoorstellen voor
Nieuwkoop Nieuws niet uit te voeren.
PN dient mede namens MPN een
amendement 5-A-9 in om het bedrag
van € 15.700 voor dorpsgericht werken
niet af te ramen.
PN dient mede namens MPN een
amendement 5-A-1 in om de
voorgestelde taakstellende bezuiniging
van € 50.000 vanaf 2015 voor de
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk op te
schorten.
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SGP-CU dient mede namens VVD een
amendement 5-A-2 in om de budgetten
raadsexcursies en representatie van de
gemeenteraad met respectievelijk
€ 4.000 en € 1.000 te verminderen.
SGP-CU dient mede namens VVD een
amendement 5-A-3 in om de
onderzoeksbudgetten van de
gemeenteraad bij te stellen van € 40.000
naar € 20.000.
MPN dient mede namens PN een
amendement 5-A-4 in om de
voorgestelde besparing formatie Wmo
van € 79.500 te schrappen uit de
programmabegroting 2014-2017.
MPN dient mede namens PN een
amendement 5-A-5 in om de
voorgestelde taakstelling budgetten
Wmo in verband met de Kanteling van
€ 53.600 te schrappen uit de
programmabegroting 2014-2017.
MPN dient mede namens PN een
amendement 5-A-8 in om de
belastingtarieven niet met 3% maar met
2% te verhogen.
SBN dient een motie 5-M-1 in om met
“enige voortvarendheid” in overleg te
treden met diverse instanties en met
voorstellen te komen hoe de gemeente
Nieuwkoop een bijdrage kan leveren aan
de uitgangspunten voor het programma
Structuurvisie Mainport, Amsterdam,
Schiphol, Haarlemmermeer (SMASH).
SBN dient een amendement 5-A-6 in om
de jaarlijkse bijdrage aan de Greenpoort
Aalsmeer ter grootte van € 30.300 te
laten vervallen en deze middelen terug
te laten vloeien in de algemene
reserves.
Uit de discussie over peuterspeelzalen
blijkt dat het nieuwe beleid met de
nieuwe financiële kaders niet alleen met
de peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven, maar ook samen
met de raad wordt geformuleerd.
Wethouder Veninga stelt voor om rond
januari 2014 een bijeenkomst met de
raad en partners te hebben over sociale
woningbouw. Hierbij komt aan de orde
o.a. kwaliteit, hoeveel en waar sociale
woningbouw en het bezit van Vestia. De
raad reageert hier instemmend op.
Wethouder Veninga meldt in haar
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pleidooi om de bijdrage voor Greenport
Aalsmeer te behouden dat er in mei
2014 een conferentie komt voor alle
gemeenteraden.
SBN trekt amendement 5-A-6
(Greenport Aalsmeer) in.
Wethouder Veninga meldt naar
aanleiding van de SMASH motie dat er
een advies van de stuurgroep van
SMASH is aan de staatssecretaris dat
geen sprake meer is dat Zuid-Hollandse
gemeenten woningbouw opgave voor
Metropool regio Amsterdam gaan
oplossen. En de staatsecretaris laat
locatiekeuze aan de regio over.
Wethouder Muilwijk geeft aan dat in
toekomst minder beroep wordt gedaan
op de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
omdat het Centrum voor Jeugd en Gezin
deel van hun werk op zich neemt.
Wethouder Melzer zegt toe dat de raad
betrokken wordt bij het opstellen van het
perifere detailhandel en vestigings beleid
(economie).
SGP-CU dient een amendement 5-A-11
in om de “beschikbaar gekomen
middelen door het bezuinigen op het
raadsbudget vanaf 2015” in te zetten om
mantelzorgers te ontlasten door de inzet
van respijtzorg. Aangezien de middelen
pas beschikbaar komen na aanname
van het amendement 5-A-2 “Goede
voorbeeld”, is het verzoek om dit
amendement pas na 5-A-2 in stemming
te brengen.
SGP-CU trekt amendement 5-A-3
(onderzoeken) in.
PN trekt mede namens MPN de
amendementen 5-A-4 en 5-A-5 (beiden
Wmo) in.
CDA trekt amendement 5-A-10
(coördinator dorpsgericht werken) in.
Amendement 5-A-1 (St Jeugd- en
Jongerenwerk) wordt verworpen met de
stemmen van MPN, PN en D66 voor.
Amendement 5-A-2 (goede voorbeeld)
wordt unaniem aangenomen.
Amendement 5-A-7 (Nieuwkoop Nieuws)
wordt aangenomen met de stemmen van
VVD, SGP-CU en OLN tegen.
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Amendement 5-A-8 (belastingtarieven)
wordt verworpen met de stemmen van
MPN en PN voor.
Amendement 5-A-9 (dorpsgericht
werken) wordt aangenomen met de
stemmen van VVD en OLN tegen.
Amendement 5-A-11 (respijtzorg)
Stemverklaring SBN: tegenstem omdat
een bezuiniging niet direct weer besteed
moet worden.
Stemverklaring OLN: tegenstem omdat
er vast ook andere / betere bestedingen
zijn te verzinnen.
Stemverklaring D66: voorstem omdat zij
hiermee aantonen dat zelf bij
amendementen ad hoc bezuinigd wordt.
Het amendement wordt aangenomen
met de stemmen van SBN en OLN
tegen.
Stemverklaring D66: tegen de begroting
vanwege uitblijven reactie op hun drie
bezwaren (ontbreken grondexploitaties,
nauwelijks taakstelling en ontbreken
kerntakendiscussie).
Stemverklaring OLN: tegen de begroting
omdat aantal posten zoals grondpolitiek
slecht onderbouwd zijn.
Gewijzigd door amendementen 5-A-2
(goede voorbeeld), 5-A-7 (Nieuwkoop
Nieuws), 5-A-9 (dorpsraden) en 5-A-11
(Respijtzorg) vastgesteld.
Motie 5-M-1 (woningbouw i.k.v. SMASH)
Stemverklaring SGP-CU: voor de motie
met de uitleg van wethouder Veninga in
gedachten.
Stemverklaring VVD: tegen omdat er
wordt gesproken over extra locaties en
die zijn niet nodig.
Stemverklaring D66: tegen omdat zij niet
begrijpen waar deze motie over gaat.
De motie wordt verworpen met de
stemmen van CDA, SBN, SGP-CU en
OLN tegen.
6.

Vragen-half-uur
Op grond van artikel 60 van het reglement van
orde kunnen raadsleden gebruik maken van het
vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren
hebben aangekondigd.

Geen gebruik van gemaakt.

7.

Mededelingen van het college
Op grond van artikel 10 van het reglement van
orde kunnen portefeuillehouders mededelingen
aan de raad doen tijdens deze vergadering.

Geen gebruik van gemaakt.

8.

Sluiting

Om 23.55 uur
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