Besluitvormende raadsvergadering 21 mei 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; 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

2. Vaststellen agenda (2015-036)

Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2015-037)
De besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering van 2 april 2015

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2015-038)

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
(2015-039)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Kennis nemen van het
stedenbouwkundig plan
Driekoppenland en starten
bestemmingsplanprocedure voor 54
woningen (2015-040)
B&W stelt de raad voor om:
 Kennis te nemen van het
stedenbouwkundig plan
Driekoppenland;
 Fase 1 en 2 van het
stedenbouwkundig plan
Driekoppenland als kader te laten
dienen voor een op te stellen
ontwerp bestemmingsplan;
 In te stemmen met het overslaan
van de fase van voorontwerp van
het bestemmingsplan.

Ongewijzigd vastgesteld.
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8. Raadsvoorstel Uitbreiding capaciteit
algemene begraafplaatsen (2015-041)
B&W stelt de raad voor om kennis te
nemen van de notitie “Uitbreiding
capaciteit algemene begraafplaatsen
Nieuwkoop, Tweede uitwerking
oplossingsrichtingen” en te kiezen voor
één van de twee volgende
oplossingsrichtingen:



een beperkte uitbreiding van de
algemene begraafplaats in
Nieuwkoop met grondgraven, of
uitbreiding van de algemene
begraafplaats in Ter Aar.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor met een
paar kanttekeningen: Zij zijn voorstander van
volwaardige algemene begraafplaats in zowel
Ter Aar als in Nieuwkoop. In Nieuwkoop door
uitbreiding die gedekt wordt door aanpassing van
grafrechten
In Ter Aar door verbeteren parkeerterrein en
uitbreiding van de aula, ook gedekt door
aanpassing grafrechten.
Ongewijzigd vastgesteld.

In de meningsvormende raad I van 30 april
2015 heeft de raad voorkeur uitgesproken
voor beperkte uitbreiding van de algemene
begraafplaats in Nieuwkoop met
grondgraven.
9. Raadsvoorstel De 3e Verordening tot
wijziging van de Verordening
commissie bezwaarschriften gemeente
Nieuwkoop 2009
(2015-042)
e
B&W stelt de raad voor om de 3
verordening tot wijziging vast te stellen.
10. Raadsvoorstel Actualisatie
grondexploitaties per 1-1-2015
(2015-043)
B&W stelt de raad o.a. voor een aantal
grondexploitaties te openen, vast te stellen
of af te sluiten. Diverse voorzieningen te
verlagen, reserves over te hevelen, enkele
beheercomplexen af te waarderen of over
te hevelen.

Ongewijzigd vastgesteld.

Stemverklaring MPN-PN: Zij stemmen voor met
een paar kanttekeningen: Het onderscheid
tussen ‘sleutel-exploitaties’ en ‘gewone
exploitaties’ moet zo spoedig mogelijk worden
opgeheven. Daarnaast moet de hoogte van de
rekenrente de volgende keer worden aangepast.
En er moet meer aansluiting komen met
beleidsstukken zoals woonvisie en
liquiditeitsplanning.
Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Beleidsplan Rijnstreek
werkt 2015-2016 (2015-044)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
met het beleidsplan en de keuze voor
scenario B voor arbeidsinschakeling
(kracht van het aantal)

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Gewijzigd initiatiefraadsvoorstel inzake
evaluatie dorpsraden
(2015-046)
De VVD-fractie stelt de raad voor het
volgende te besluiten:
 de inwoners van de gemeente
Nieuwkoop nadrukkelijk te
betrekken bij de evaluatie van het
werken met dorpsraden;
 daartoe de betrokkenheid bij en
het draagvlak voor dorpsraden te

Het voorstel is verworpen met de stemmen van
de VVD en SGP-CU voor.
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meten;
als middelen daarvoor gebruik te
maken van het burgerpanel en
een schriftelijke enquête via
Nieuwkoop Nieuws en de
enquête te richten op de inwoners
van kernen waar dorpsraden actief
zijn;
het college te verzoeken om in
overleg met de raad en de
dorpsraden tot nadere invulling
van de enquête te komen.

12. Raadsvoorstel Ruimtelijke visie
Greenport Aalsmeer 2015-2025 (2015045)
B&W stelt de raad voor om:
1. Met de Ruimtelijke Visie Greenport
Aalsmeer 2015-2025 in te stemmen
2. Bij de lokale besluitvorming het
collegeprogramma “De kracht van de
samenleving” leidend te laten blijven
zijn.

MPN-PN dient een amendement in om de
ruimtelijke visie te hanteren als basis voor op te
stellen gemeentelijke visies, beleidsplannen of
gebiedsgerichte projecten.
Wethouder Veninga geeft aan dat er twee
gebieden beschreven zijn waar categorie 3
mogelijk is. Voorkeur gaat dan naar Primavera
boven Nieuw Amstel Oost omdat dit al bestemd
is. Doordat Nieuw Amstel Oost niet bestemd is
heeft B&W mogelijkheid om selectief om te
springen met principe verzoeken van lokale
tuinders.
Wethouder Veninga geeft aan dat ten aanzien
van de transitiegebieden maatwerk mogelijk is.
Zelfs de provincie biedt mogelijkheden bij de
uitbreiding van bestaande bedrijven.
Het amendement wordt verworpen met de
stemmen van MPN-PN voor
Stemverklaring MPN-PN: Zij stemmen voor om
het ingezette proces te blijven ondersteunen.
Maar zij tekenen aan dat zij tegen de aanwijzing
van Nieuw Amstel Oost als categorie 3 gebied
zijn.
Stemverklaring D66: Zij stemmen voor vanwege
het tweede besluitpunt.
Ongewijzigd vastgesteld.

14. Raadsvoorstel Jaarrekening 2014 en
ontwerpbegroting 2016 van
Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie en Waardebepaling
(SVHW) 2016 (2015-047)
B&W stelt de raad voor kennis te nemen
van de stukken en het indienen van een
zienswijze achterwege te laten.

CDA vraagt B&W om aan te kaarten dat het
aantal aanmaningen zorgwekkend is gestegen.
Zij zijn benieuwd naar de reden hiervan.

15. Raadsvoorstel Ontwerp
programmabegroting 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) (2015-048)
B&W stelt de raad voor kennis te nemen
van de stukken en het indienen van een
zienswijze achterwege te laten.

Ongewijzigd vastgesteld.

Ongewijzigd vastgesteld.
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15A. Motie over niet geagendeerd onderwerp
MPN-PN, VVD en SGP-CU hebben een
motie ingediend om naast de
voorkeurslocatie ook Buytewech-Noord
financieel uit te werken e.d.

Wethouder Pietersen geeft aan dat er 20 mei
een inloop avond was. De aanwezigen hebben
geen van allen bezwaar gemaakt tegen de
voorkeurslocatie.
De motie wordt ingetrokken, waarbij indieners
aangeven dat het van belang is om bij dergelijke
processen de raad vroegtijdig te betrekken. De
waarde van de inbreng van het Ashram college
achten zij hoog. Zij wachten met belangstelling
het voorstel voor een krediet af.

16. 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

a. VVD stelt vragen over de TAVV voetbalvelden
en de multifunctionele accommodatie.
Wethouder Elkhuizen laat weten dat een laatste
gesprek met bestuur TAVV in maart 2015 is
geweest. Er is nooit discussie geweest over de
twee kunstgrasvelden die er komen. Stibuni voert
onderhandelingen met o.a. TAVV. Het
geallokeerde bedrag lijkt ontoereikend te zijn.
B&W komt later met een voorstel om het op te
hogen, B&W heeft al een reserve in gedachten
om het uit te dekken.
Wethouder Pietersen laat weten dat nu aan het
stedenbouwkundig kader wordt gewerkt.
Gesproken wordt met CJG, bibliotheek, tennishal
als partners. De komende tijd legt B&W een
aantal relevante beleidsvragen voor aan de raad
en daarna zal er een bestemmingsplan aan de
raad worden voorgelegd.
b. MPN-PN stelt vragen over het proces van de
subsidiebeschikkingsbrieven.
Wethouder Pietersen meldt dat bij de brief aan
de raad als bijlage de brief aan de organisaties
had moeten zitten. Deze komt 22 mei via de
griffie naar de raad.
Organisaties krijgen in brief meer duidelijkheid
over termijnen en over de bedoeling en de
planning.

17. 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.

18. Sluiting

Om 22.45 uur
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