Besluitvormende Raadsvergadering 21 november 2013 CONCEPT BESLUITENLIJST
Nr
1.

Onderwerp

Actie

1Opening

20.00 uur. Aanwezig:
Voorzitter plv.: Jan de Jong
Griffier plv.: Petra van der Poel
CDA: Marcel Brouwer; Arie van Wijk;
Nicolette Oosterhof-Heemskerk
Samen Beter Nieuwkoop: 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: Guus Elkhuizen en Piet Melzer.
Afwezig: Stef Leliveld (SBN), burgemeester
en wethouders Veninga en Muilwijk..

2.

Vaststellen agenda (2013-105)

Punt 12 (benoeming fractieassistent) wordt
behandeld direct na agendapunt 7.
Punt 6 (bekrachtiging geheimhouding stukken)
wordt inhoudelijk behandeld in een besloten
deel aan het einde van deze vergadering.

3.

Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

Mevrouw Van den Hoorn (bij agendapunt
Voorwegzone) maakt een vergelijking tussen
dit plan en het plan Langeraarseweg 61/61a
i.v.m. het herbestemmen van
recreatiewoningen naar wonen. Vraagt zich af
of er een beleidswijziging is?
De heer Swart (bij agendapunt Liemerhof) de
bewoners uit Nieuwveen zijn niet betrokken bij
dit plan. Hij vraagt om het deel van het plein
waar nu de bomen, plantenbakken en
ornamenten staan te sparen.
De heer Rehorst (bij agendapunt Liemerhof).

gemeente nieuwkoop griffie

Over de leefbaarheid van het dorp, de
ondernemers en het gebruik van het plein. Hij
heeft het plan ontwikkeld en schets hoe dit is
gegaan.
4.

Vaststellen besluitenlijst (2013-106)
De besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering van 17 oktober 2013.

Ongewijzigd vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken (2013-107)
Op grond van artikel 44 van het reglement
van orde kan de griffier tot 48 uur voor de
vergadering de lijst aanvullen.

Nr. 777 Oproep over bungalowparken i.v.m.
verkiezingen wordt ‘E, procesvoorstel
bespreken in de agendacommissie’.
Nr. 783 Parkeerplaats begraafplaats Ter Aar
wordt een ‘C’.
Nr. 806 Terugkoppeling overleg provincie
wordt ‘E; BR 21/11 besloten deel’.
Verder ongewijzigd vastgesteld.

6.

Bekrachtiging geheimhouding stukken
Ongewijzigd vastgesteld; na inhoudelijk
(2013-108)
besproken te zijn in het besloten deel.
De gemeenteraad wordt verzocht op grond
van artikel 25 van de Gemeentewet de
geheimhouding te bekrachtigen van de
geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

7.

Raadsvoorstel Project Herinrichting
Voorwegzone (2013-109)
B&W stelt de raad voor om een
voorziening ten behoeve van de integrale
kostenverevening door grondeigenaren in
te stellen.

Jan Tersteeg (MPN) neemt niet deel aan de
stemming vanwege persoonlijke belangen.
Stemverklaring OLN; afspraken van B&W
bekrachtigen alleen daar is de raad goed voor.
Stemverklaring VVD: precedentwerking en
rechtsongelijkheid n.a.v. inspreekster.
Ongewijzigd vastgesteld.

8.

(hierna agendapunt 12)
Raadsvoorstel Vaststelling
Discussie over:
bestemmingsplan Hollandsekade 1b /
 de hoogtemaat (10 m) en
Noordenseweg 50a (2013-110)
bouwvolume (1.200 m3);
B&W stelt de raad voor om: het
 dat er nog geen bestemmingsplan
bestemmingsplan vast te stellen met
landelijkgebied/buitengebied is;
inbegrip van de Nota van Zienswijzen en
 de mogelijke precedentwerking versus
B&W te machtigen voor de afhandeling van
dit specifieke plan;
de bestemmingsplanprocedure na
 het toestaan uitruilacties;
vaststelling.
 intrekken van verleende vergunning.
Stemverklaring PN: stemmen voor dit voorstel
omdat dit een maatwerkoplossing is. Deze
maten zijn niet vooruitlopend op het
bestemmingsplan landelijk gebied.
Stemverklaring D66: dit mag niet een
precedentwerking krijgen voor het landelijk
gebied. Oproep aan de eigenaar: maak er een
mooi huis van.
Stemverklaring MPN: sluit zich aan bij de
stemverklaring van PN.
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Ongewijzigd vastgesteld.
9.

Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein
Liemerhof (2013-111)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
met het voorstel tot herinrichting van het
dorpsplein Liemerhof en de financiële
consequenties van het besluit te betrekken
bij de voorjaarsnota 2014.

Leen Mur (OLN) neemt niet deel aan de
beraadslaging en stemming vanwege
persoonlijke belangen.
Discussie over:
 participatietraject;
 leefbaarheid A-kern;
 gebruik van huidige plein;
 belangen ondernemers en inwoners.
MPN dient mede namens PN een
amendement in om de 12 parkeerplaatsen het
zogenaamde marktgedeelte te schrappen.
Wethouder Elkhuizen: zegt toe dat de
groenvoorziening zoals boombeplanting,
bloembakken, enz. een prominente rol op het
plein gaan spelen.
Het amendement wordt verworpen met de
stemmen van MPN, PN en SGP-CU (7
stemmen) voor en van CDA, SBN, VVD en
D66 (12 stemmen) tegen.
Stemverklaring MPN / PN: stemmen voor het
voorstel maar willen aangetekend hebben
tegen 12 parkeerplaatsen op het plein te zijn.
Stemverklaring SGP-CU stemmen voor
voorstel maar zijn niet gelukkig met het
gevolgde proces.
Ongewijzigd vastgesteld.

10.

Raadsvoorstel Nieuwkoop
schaliegasvrij verklaren (2013-112)
B&W stelt de raad voor om de gemeente
Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren en bij
herziening van bestemmingsplannen
beschermde maatregelen tegen
proefboringen en winning van schaliegas
op te nemen.

Discussie over:
 de signaalfunctie van dit besluit;
 communicatie over schaliegasvrij
verklaren;
 de alternatieven voor schaliegas;
 herroepen van dit besluit in de
toekomst.
CDA dient een motie in met het verzoek aan
B&W om de haalbaarheid te onderzoeken om
alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van
zonnepanelen of andere duurzame
oplossingen en de inwoners actief te
informeren over de mogelijkheden van
duurzame energie.
Wethouder Elkhuizen geeft aan dat de ambitie
van de huidige duurzaamheidsagenda
hetzelfde is als in de motie verwoord.
Het CDA trekt na discussie de motie in.
Stemverklaring OLN voor voorstel omdat
wethouder heeft aangegeven de inhoud van
dit besluit goed te communiceren.
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Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van
de VVD tegen.
11.

12.

Raadsvoorstel Verzoek quickscan
effecten rekenkameronderzoeken (2013113)
De Klankbordgroep Rekenkamer stelt de
raad voor de huidige rekenkamerdirecteur
te verzoeken om voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2014
resultaten van een quickscan naar de
effecten van oude
rekenkameronderzoeken aan de raad aan
te bieden.
Raadsvoorstel Benoeming
fractieassistent (2013-114)
De fractie van de MPN stelt voor Tessa
Schrama te benoemen als fractieassistent
voor de MPN.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van
VVD, D66, MPN, SBN, PN (14 stemmen) voor
en die van CDA, SGP-CU en OLN (6
stemmen) tegen.

Paul Platen doet verslag namens de
commissie.

Ongewijzigd vastgesteld.

13.

Vragen-half-uur
Geen gebruik van gemaakt.
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.

14.

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

Wethouder Elkhuizen meldt dat er bij
grootonderhoud in Zevenhoven een
tegenvaller is waardoor er een overschrijding
van het budget is van € 150.000.

15.

Sluiting (openbare deel)

Om 23.45 uur.
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