MENINGSVORMENDE RAAD I 2 april 2015

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Kees Egberts
Griffie: Edzard van Holthe
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl,
Lyna Kant, Lizet Keijzers, Leen Mur
Fractieassistenten: Robert van der Jagt,
Wilma van der Meulen
CDA: Nicolette Oosterhof, Arie van Wijk,
Leon Zoet
Fractieassistent: Jamiel Arens
MPN-PN: Berry Dors
Fractieassistenten: Joke van Boxtel,
Tessa Schrama
VVD: Paul Platen, Jan Hardenberg,
Piet Melzer
D66: Marco Oehlenschläger,
Martin Hoekstra, Olga Jacobs (vanaf
21.45 uur)
Fractieassistent: Tom van den Braak (tot
21.45 uur)
SGP/CU: Elias van Belzen
Fractieassistenten: Laurens Verduijn (vanaf
21.20 uur en tot 21.45 uur),
Mariska van Buren (vanaf 21.45 uur)
Collegeleden: Frans Buijserd,
Guus Elkhuizen, Trudy Veninga,
Annette Pietersen
Ambtelijke ondersteuning: Evert Jan Bakker
van Omgevingsdienst West-Holland (bij
agendapunt 3), Cees Tas (bij
agendapunten 4 en 5)

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld

3.

Raadsvoorstel Besluit bodemkwaliteit –
vaststellen Bodembeheernota
B&W stelt de raad voor om de
Bodembeheernota, deel A (Algemeen) en
deel B (gebiedsspecifiek beleid gemeente
Nieuwkoop) vast te stellen.

De heer Bakker licht toe wat toemaakdek is.
Voor toemaakdek is onderbouwd beleid
geformuleerd. Lood, zink, koper en PAK’s zijn
belangrijkste vervuilingen. Deze zijn in kaart
gebracht. Risico van grondverplaatsing is ook
verwoord.

De beheernota gaat over gronduitwisseling
of uitwisseling van baggerspecie binnen de
gemeente en/of de regio.

SGP-CU vraagt aandacht van B&W voor
gebieden die mogelijk ook toemaakdek
hebben, maar die niet op de kaart zijn
aangegeven.
Wethouder Elkhuizen zegt toe om binnenkort
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met een schriftelijke reactie te komen.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de besluitvormende raadsvergadering
aansluitend op deze vergadering.
4.

Raadsvoorstel Inventarisatie
verkeersveiligheid fietsroutes
B&W stelt de raad voor de knelpunten
zoals opgenomen in de inventarisatie
“Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente
Nieuwkoop” te onderschrijven. B&W op te
dragen om de inventarisatie verder uit te
werken door in overleg met
belanghebbenden te zoeken naar
oplossingen en te komen tot een haalbaar
en betaalbaar uitvoeringsplan.

Wethouder Elkhuizen geeft aan de binnen
gekomen reacties te willen verwerken in een
nieuwe versie van deze inventarisatie, nadat
de gemelde knelpunten op hun merites zijn
beoordeeld. Binnen twee maanden komt
wethouder dan terug bij raad met dit nieuwe
stuk. Daar kunnen dan prioriteiten bij gemeld
worden.
MPN-PN stuurt een mail met knelpunt bij brug
in Vrouwenakker door naar de
portefeuillehouder (via de griffie) en dat zal
SBN ook doen bij losloopgebieden van
honden, waar ook gefietst kan worden.
VVD wijst op de website van VeiligVerkeer
Nederland waar knelpunten in Nieuwkoop
staan benoemd.
Om niet verwachtingen op te roepen die niet
nagekomen kunnen worden vanwege de
beperkte financiële middelen, meldt
wethouder Elkhuizen dat B&W niet direct de
vraag breed wilde uitzetten bij inwoners. Met
goed verwachtingsmanagement zou
burgerpanel bijvoorbeeld gebruikt kunnen
worden.
Wethouder Elkhuizen ziet deze inventarisatie
als een ‘statisch’ document dat in de loop der
tijd aangepast zal worden.
Wethouder Elkhuizen geeft aan dat de
Kerkweg aan de beurt komt voor groot
onderhoud. Knelpunten worden dan meteen
meegenomen. Bovendien biedt hij aan om het
in een nieuwe versie van de inventarisatie op
te nemen.
Wethouder Elkhuizen geeft aan dat in een
volgende versie geraadpleegde bronnen
worden vermeld.
Wethouder Elkhuizen meldt dat de ‘model
aanpak veilig fietsen’ niet is gehanteerd als
handreiking. In de nabije toekomst zal deze
wel gebruikt worden.
Wethouder Elkhuizen zal nagaan of de recent
door de burgemeester gevoerde gesprekken
met de organisaties en verenigingen over
integrale veiligheid nog suggesties over
verkeersveilige fietsroutes bevatten, zodat
deze een plek in de inventarisatie kunnen
krijgen.
Alle partijen vinden dit besluit nog niet rijp
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voor besluitvorming. Een nieuwe versie kan
over twee maanden weer aan de raad worden
aangeboden. Eventueel met gebruik van
burgerpanel of inloopbijeenkomst. De raad wil
wel snel verder.
De raad stuurt het voorstel terug naar B&W
om het over twee maanden weer aangevuld
terug te verwachten als een ‘completer stuk’.
Hierbij wordt een prioriteitenlijst verwoord.
5.

Raadsvoorstel Automatisering
bediening Hoekse Aarbrug
B&W stelt de raad voor om dit jaar de
Hoekse Aarbrug in Papenveer om te
bouwen tot een geautomatiseerde
zelfbedieningsbrug en daarvoor een krediet
van € 120.000 beschikbaar te stellen.

De heer Tas geeft aan dat er sprake van een
gesloten veiligheidscircuit is.
Hij geeft aan dat elektronisch- en mechanisch
groot onderhoud los van elkaar uitgevoerd
kan worden.
Een vraag over het mechanisch onderhoud
dat al lang in de planning zou zitten - volgens
VVD - wordt binnen een week schriftelijk
gereageerd.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de besluitvormende raadsvergadering
aansluitend op deze vergadering.

6.

Raadsvoorstel Wijziging
gemeenschappelijke regeling Openbaar
Primair Onderwijs Regio Alphen aan den
Rijn (SOPORA)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
met deze wijziging.

Wethouder Pietersen bevestigt dat als de
andere drie gemeenten de regeling conform
voorstel vaststellen, dan geldt die regeling.
Dus ook als Nieuwkoop het met een andere
tekst aan neemt.
VVD kondigt een amendement aan om de
tekst in de gemeenschappelijke regeling aan
te passen. Dit willen zij in de besluitvormende
raadsvergadering in gaan dienen.
Discussiepunten zijn: De stemverhouding
binnen SOPORA met een relatief zware stem
voor Alphen aan den Rijn. En een tekstuele
wijziging zoals voorgesteld in het
amendement van de VVD.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de besluitvormende
raadsvergadering van 21 mei op verzoek van
VVD en MPN-PN.

7.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

Kees Egberts verwijst naar extranet en
iAnnotate voor de presentatie van
Van Ardenne. En op het verslag van de
laatste AB vergadering.
Rechts onderin het schema staan
onderwerpen voor een belangrijke
vergadering van Holland Rijnland en de
bijbehorende data op weg hier naar toe.

8.

Berichten uit B&W

9.

Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt.
.
VVD stelt vragen over de totstandkoming van
de voorkeurslocatie nieuwe huisvesting
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Ashram college Nieuwkoop.
Wethouder Pietersen laat weten dat de B&W
brief nogmaals tegen het licht is gehouden. In
verleden is wel e.e.a. over proces vermeld.
O.a. in een brief van februari 2014. In juli is
college programma vast gesteld. En raad
heeft besluit genomen over
voorbereidingskrediet. B&W zag deze kaders
als opdracht om verder te handelen. Met
Ashram bestuur zijn 4 scenario’s onderzocht
en voorkeur is uitgesproken.
MPN-PN, VVD en SGP-CU betreuren het dat
B&W slechts achteraf de raad informeert.
VVD stelt vragen over het betrekken van
inwoners bij de evaluatie van dorpsraden.
Wethouder Pietersen citeert uit mail van VVD
waarin zij initiatiefvoorstel aanhouden dat zij
de bijeenkomst van 9 april afwachten.
VVD stelt vragen over de ontwikkelingen van
een integraal plan bij dorpscentrum
Nieuwkoop in verhouding tot de motie over
Aar en Amstel van 13 november 2014 en de
brief (168 / G15.0312) van B&W over Aar en
Amstel.
Wethouder Pietersen laat weten dat de motie
vraagt om overleg met WSN te hebben over
toekomst van Aar en Amstel. Dit is gebeurd
en het resultaat is in de brief
gecommuniceerd. Het integrale plan voor het
dorpscentrum is niet opgenomen in de brief.
Wethouder Veninga geeft aan dat geen
ontwikkelingen belemmerd hoeven te worden
Plannen van initiatiefnemers voor plan,
kunnen bouwstenen vormen voor visie op
dorpscentrum.
10.

Actielijst Meningsvormende Raad I van
5 maart 2015 vaststellen

Ongewijzigd vastgesteld.

11.

Sluiting

Om 22.30 uur.
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