Besluitvormende raadsvergadering 19 maart 2015 BESLUITENLIJST (Concept)
Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buijserd
Griffier: Edzard van Holthe
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl,
Remco Hendriks; Lizet Keijzers; Lyna Kant;
Leen Mur, Leo Visser
CDA: Nicolette Oosterhof; Arie van Wijk;
Leon Zoet; Kees Egberts
MPN-PN: Pien Schrama-van Kessel;
Berry Dors; Kees Hagenaars; Jan Tersteeg
VVD: Paul Platen; Piet Melzer; Jan Hardenberg
D66: Marco Oehlenschläger; Olga Jacobs;
Martin Hoekstra;
SGP/CU: Elias van Belzen
Wethouders: Trudy Veninga; Guus Elkhuizen;
Annette Pietersen
Insprekers: Rogier van der Laan;
Wilfried van Montfoort en
Bas van den Boogaard (allen bij agendapunt 9)

2. Vaststellen agenda (2015-016)

SBN dient een motie in over een nietgeagendeerd onderwerp (meubilair raadszaal),
dit wordt behandeld als agendapunt 14A.
Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

Rogier van der Laan feliciteert met het
voorliggende bestemmingsplan en noemt de
aanbieding van een paneel met 20 sleutels voor
sociale woningen in de hal.
Wilfried van Montfoort spreekt namens bewoners
van De Kamp 15 t/m 20. Hij beveelt het
amendement om goothoogte in bouwvlak W-5
aan te passen van harte aan.
Bas van den Boogaard spreekt namens
bewoners van De Kamp 12, 13 en 14. Hij meldt
dat zij ontevreden zijn over toezeggingen van
gemeente. Zij bepleiten een ‘groen bestemming’
om de perenboom te beschermen.

4. Vaststellen besluitenlijst (2015-017)
De besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering van 5 februari 2015.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2015-018)

152 (provinciebrief over recreatiewoningen)
wijzigt in een C, met als doel om er over van
gedachten te kunnen wisselen!

gemeente nieuwkoop griffie

Verder ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van 110 ‘het al dan niet
weghalen van doeltjes’ vindt VVD publicatie via
Nieuwkoop Nieuws niet ideaal. Door de
toevoeging van ‘raad informeren’, krijgt B&W de
gelegenheid op gebied van communicatie e.e.a.
te herstellen.
6. Opheffen en bekrachtiging
geheimhouding stukken (2015-019)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Beheerplan
Waterpartijen 2015-2019 (2015-020)
B&W stelt de raad voor het beheerplan
vast te stellen en de financiële
consequenties mee te nemen bij de
opstelling van de begroting 2016.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Toetreding gemeente
Ongewijzigd vastgesteld.
Katwijk tot de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst West-Holland
(ODWH) (2015-021)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
met deze toetreding.
9. Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan Vivero,
Langeraarseweg 12 en Landgoed
Langeraar (2015-022)
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
 in te stemmen met de inhoudelijke
beantwoording van de ingediende
zienswijzen;
 in te stemmen met de ambtshalve
voorgestelde wijzigingen ten
opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan Vivero,
Langeraarseweg 12 en Landgoed
Langeraar;
 het bestemmingsplan Vivero,
Langeraarseweg 12 en Landgoed
Langeraar vast te stellen met
inbegrip van de voorgestelde
wijzigingen;
 het college van burgemeester en
wethouders te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling;
 het niet vaststellen van een
exploitatieplan.

SBN dient mede namens MPN-PN, VVD en
SGP-CU een amendement in om de goothoogte
in het grootste W-5 bouwvlak te verlagen naar
6 meter.
SBN dient mede namens CDA en D66 een
amendement in om de ruimte te bieden voor de
perenboom.
MPN-PN dient een amendement in om de
goothoogte in alle W-6 bouwvlakken te verlagen
naar 6 meter.
VVD dient een motie in om van de perenboom
een beschermde boom te maken.
Wethouder Elkhuizen gaat er van uit dat
woorden van de heer Droogh dat hij ‘waarde
hecht aan de perenboom’ zodanig kunnen
worden uitgelegd dat hij er alles aan zal doen om
de perenboom te behouden.
Amendement over bouwvlak W-6 wordt
verworpen, met de stemmen van CDA, MPN-PN
en SGP-CU voor.
Amendement perenboom wordt met unanieme
stem aangenomen.
Amendement over bouwvlak W-5 wordt met
unanieme stem aangenomen.
Gewijzigd door twee amendementen
(perenboom en goothoogte W-5) vastgesteld.
Motie beschermde perenboom wordt verworpen,
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met de stemmen van MPN-PN, VVD en
Martin Hoekstra voor.
10. Raadsvoorstel Verleggen komgrens
Langeraarseweg (2015-023)
B&W stelt de raad voor de grens te
verplaatsen conform de bij het
raadsvoorstel behorende tekening.

SBN dient mede namens SGP-CU een motie in
om het bestaande fietspad te handhaven.
MPN-PN heeft een motie aangeleverd om de
wegversmalling ter hoogte van de komgrens te
plaatsen.
Wethouder Elkhuizen zegt toe dat er een
verkeersremmende maatregel zal komen ter
hoogte van de komgrens.
Wethouder Elkhuizen meldt dat de motie van
SBN en SGP-CU tegen de adviezen is van
ASVV en CROW, maar als de raad het wil kan
het.
De motie over het fietspad wordt ingetrokken.
Ongewijzigd vastgesteld.
De motie wegversmalling wordt met unanieme
stem aangenomen.

11. Raadsvoorstel Breedbandnetwerk
NieuwkoopNet (2015-024)
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
 kennis te nemen van de notitie
Breedband: stap 0;
 voorlopig af te zien van de start
van een project tot realisatie van
een gemeentebreed
glasvezelnetwerk;
 in overleg met de bestaande
aanbieders in te zetten op
verbetering van de bestaande
netwerken en het opheffen van
knelpunten.

MPN-PN dient mede namens CDA een
amendement in om de specialisten te betrekken.

12. Raadsvoorstel Beantwoording vragen
inzake kamergewijze bewoning
Stationsweg 6 in Zevenhoven (2015025)
B&W stelt de raad voor om de vragen van
de heer Claassen te beantwoorden
volgens bijgaande brief.

Burgemeester zegt toe om namens B&W ook
nog een brief aan de heer Claassen te sturen,
waarbij nader ingegaan wordt op zijn vragen.

13. Raadsvoorstel Zienswijze
conceptprogramma 2016 RDOG (2015026)
B&W stelt de raad voor kennis te nemen
van het Conceptprogramma 2016 RDOG
(Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg), geen zienswijze in te
dienen en in te stemmen met de
conceptbrief aan het Algemeen Bestuur
van de RDOG.

Ongewijzigd vastgesteld.

14. Raadsvoorstel Benoeming
fractieassistent VVD (2015-027)
Fractieassistenten zijn personen, niet

Ongewijzigd vastgesteld.

Het amendement wordt met unanieme stem
aangenomen.
Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

Ongewijzigd vastgesteld.
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zijnde een raadslid, die zijn aangewezen
door de fractie om haar bij te staan bij het
verrichten van het werk ten behoeve van
de raad. De VVD stelt voor om Jim
Kwakkenbos als fractieassistent te
benoemen.
14A.

Motie herinrichting raadszaal
SBN stelt voor de beschikbare investering
van niet uit te geven voor vervanging van
meubilair.

15. 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

De motie wordt ingetrokken.

Pien Schrama stelt vragen over de
subsidiebeschikkingbrieven die in december
2014 naar stichtingbesturen van basisonderwijs
zijn gestuurd.
Wethouder Pietersen laat weten dat B&W
bewust is van een planning op basis van
schooljaren.
Wethouder Pietersen geeft aan dat er van een
scholengroep vragen zijn binnen gekomen.
Reactie van B&W was dat zoals gebruikelijk in
juni kaders voor de begroting van de gemeente
worden gesteld.
Bij navraag bleek dat scholen problemen niet
ervaren zoals geschetst door MPN-PN.
MPN-PN en VVD maken zich zorgen over het
proces en het goed betrekken van stichtingen en
organisaties.

16. 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 B&W snel heeft
gereageerd door doeltjes weg te halen. Ze
stonden er illegaal, op terrein van een ander, met
gevaar voor auto’s. De doeltjes komen terug
100 m verder

17. Sluiting

Om 23:30 uur
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