Onderwerpen en tijdschema voor de MR van 17 en 18 juni (versie 9 juni):
Ruimtelijke ontwikkeling (MR I op woensdag 17 juni):
20.00 - 20.15 uur Algemeen rondje
20.15 – 20.30 uur Beheerplan kunstwerken, bruggen Paradijsweg (Jaarverslag pag. 106)
Uit overzicht blijkt dat 2 bruggen in de Paradijsweg betonrot vertonen. Dat
(noodzakelijke) vervanging al gepland stond voor 2013, maar dat budget
gereserveerd is voor andere objecten. De voor 2012 geplande vervanging van
e
een 3 brug in de Paradijsweg is uitgesteld vanwege de gecombineerde
vervanging met de 2 andere bruggen in de Paradijsweg.
VVD stelt voor om bij de bestemming van het jaarresultaat € 495.000 te
bestemmen voor de vervanging van de 2 bruggen in de Paradijsweg,
waarvoor nu de middelen ontbreken (zie ook ambtelijke reactie op technische
vraag 53).

1

Onderwerpen en tijdschema voor de MR van 17 en 18 juni (versie 9 juni):
Sociaal domein (MR II op woensdag 17 juni):
20.00 – 20.15 uur Algemeen rondje
20.15 – 20.40 uur Pilot: ‘Werken in het Groen’ (Voorjaarsnota pag. 28)
Met onder voorbehoud als stakeholder mevrouw Beckers, manager
Serviceplein Alphen aan den Rijn
De pilot Werken in het Groen biedt een springplank om vanuit een
uitkeringssituatie door te stromen naar een reguliere werkgever in het groen.
Op dit moment blijft capaciteit om mensen (WWB-ers) op te leiden onbenut.
Het Serviceplein schiet volgens VVD tekort in haar taak om te zorgen voor
voldoende aanbod van WWB-ers die kunnen deelnemen aan deze pilot.
20.40 – 20.55 uur Vrijval meeneemregeling participatiebudget (Jaarverslag pag. 11)
In het kader van de vrijval van het participatiebudget wordt voorgesteld door
B&W om deze gelden in te zetten voor een nieuwe pilot Zomer Ondernemers
voor werkzoekenden.
Waar gekozen wordt de geslaagde opzet van het project: Zomerondernemers
voor scholieren en studenten over te nemen, lijkt het volgens VVD een minder
gelukkige keuze voor de pilot voor werkzoekenden eenzelfde benaming aan
te houden. Werkzoekenden hebben geen vakantieperiode nodig om aan
activiteiten in het kader van deze nieuwe pilot deel te kunnen nemen c.q. zijn
niet op zoek naar een “vakantiebaantje”.
20.55 – 21.10 uur (Her)aanbestedingen van de 3 decentralisaties
Her aanbesteding gaat voor een langere periode plaatsvinden.
MPN-PN stelt de volgende vragen: Hoe zijn we in staat om de kanteling en
daarmee de te bereiken financiële doelstellingen optimaal te benutten. Hoe
kunnen we partijen die nu nog niet op het aanbestedingsnetvlies staan daar
bij betrekken?
21.10 – 21.25 uur Accepteren (en daarmee activeren) van kostenstijgingen uit de
3 decentralisaties en het later inverdienen op de 3 decentralisaties
Het inverdienen komt pas op een later moment als er veel meer is
uitgekristalliseerd. MPN-PN ziet overschrijdingen bijv. op de Jeugdzorg.
Welke verbeteringen of aanpak heeft het college voor ogen en wat zijn
daarvoor de kosten?
21.25 – 21.40 uur Uitvoeringsagenda’s / vrijwilligerswerk
Eerder werden ons uitvoeringagenda’s na de vaststelling van de
Maatschappelijke Structuurvisie in het vooruitzicht gesteld. Dat blijkt inmiddels
gewijzigd; we gaan een dynamische agenda opstellen.
MPN-PN wil weten: Hoe breed, hoe smal? Wat is de insteek?
En hoe verhoud zich dat met het voornemen voor het herijken van het
vrijwilligersbeleid wat volgens MPN-PN maar niet van de grond komt omdat
we geen algemeen beleid hebben ontwikkeld.
21.40 – 21.55 uur Integraal plan onderwijshuisvesting
Er gaat samen met het onderwijs gewerkt worden aan een visie op het
onderwijs. MPN-PN wil weten of daarin ook het IKC wordt meenemen. Gaan
we dat ook per kern bekijken?
De gedachte brede school wordt verder uitgewerkt maar we blijven volgens
MPN-PN in de acties hangen bij Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Hoe gaan we
verder?
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Onderwerpen en tijdschema voor de MR van 17 en 18 juni (versie 9 juni):
21.55 – 22.10 uur Incidentele kosten voor onderwijshuisvesting (Jaarverslag pag. 8)
B&W stelt voor om bij de bestemming van het jaarresultaat € 820.000 te
bestemmen voor incidentele kosten onderwijs-huisvesting.
Bij de ambtelijke reactie op technische vraag nr. 5 is aangegeven dat het de
vraag is of € 578.000 (sloopkosten oude gebouw) toegerekend zou moeten
worden aan kosten onderwijshuisvesting. Daarnaast is het voorgestelde
bedrag gestoeld op een eerste inschatting van de kosten. Het lijkt derhalve
raadzamer, volgens de VVD, om het totaal voorgestelde bedrag ad € 820.000
toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting, en te zijner tijd met een
gedegen financieel voorstel naar de raad terug te komen, waarbij al dan niet
de nu geraamde € 578.000 naar de algemene reserve teruggeboekt worden.
22.10 – 22.25 uur Bibliotheekwerk
MPNPN wil weten in hoeverre het doel met de bibliotheek op school wordt
bereikt. Dit in combinatie met de prioriteit op de bibliotheekvestigingen voor
jeugd en ouderen? Hebben we (samen met betrokkenen en cliënten) wel een
visie op de bibliotheek van de toekomst (die richting geeft waar we naartoe
willen werken)?
22.25 – 22.50 uur Lagere verhuuropbrengst binnensportaccommodaties (Jaarverslag pag. 56)
Met als stakeholder: de heer Bakker van sport- en evenementenhal De Vlijt
(namens de beheerders van binnensportaccommodaties)
De inkomsten van binnensportaccommodaties zijn teruggelopen vanwege een
lagere bezetting.
VVD vraagt zich af hoe deze ontwikkeling gekeerd kan worden. En wat vraagt
dit van beheerders, gebruikers en gemeente? Of is dit een probleem van
structurele overcapaciteit?
22.50 – 23.05 uur Herijken sportaccommodatiebeleid
Dit proces duurt volgens MPN-PN erg lang en blijkt complexer dan gedacht.
Daarnaast willen we ook nog steeds een beheerstichting voor sportclubs
terwijl er geen animo is. Doen we wel de juiste dingen? Hoe verhoudt zich dit
met de opgenomen bezuinigingen? En met het afsluiten van mogelijk nieuwe
contracten?
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Onderwerpen en tijdschema voor de MR van 17 en 18 juni (versie 9 juni):
Ruimtelijk beheer (MR I op donderdag 18 juni):
20.00 – 20.15 uur Algemeen rondje
20.15 – 20.40 uur Economische beleidsvisie (Jaarverslag pag. 31)
Met als stakeholder: De heer Kooyman, voorzitter van Actieve Groene Hart
Vertegenwoordigers van het Actieve Groene Hart hebben in het voorjaar 2013
de Economische Beleidsvisie uitgebracht. Ruimte voor bedrijven,
bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijke thema’s. Wensen en
aandachtspunten zijn benoemd. De uitvoering wordt in samenwerking met de
gemeente opgepakt.
Uit de ambtelijke reactie op technische vraag 22 van de VVD blijkt dat nog dit
jaar de nog op te pakken gezamenlijke actiepunten op de uitvoeringsagenda
geplaatst worden. VVD mist een voortvarende aanpak.
20.40 – 20.55 uur Visie op winkels in kernen gemeente Nieuwkoop
Onderzoeken laten zien dat de verkoop via internet een grote vlucht gaat
nemen. In 2020 gaat meer dan 50% van alle verkopen (Non Food, maar ook
Food) via internet, dit leidt tot een verwachte leegstand van winkels van
minimaal 25%.
CDA vraagt zich af wat gemeente Nieuwkoop van deze voorspellingen vindt?
Hoe zien wij de centra van onze kernen als deze leegloop daadwerkelijk
plaats vindt. Het CDA is van menig dat we nu hierover moeten nadenken om
straks niet voor voldongen feiten te komen staan.
20.55 – 21.10 uur Bestemmingsplannen
MPNPN constateert dat de planningen voor het vaststellen van
bestemmingsplannen niet altijd worden gehaald.
Zij vragen zich af of we genoeg investeren in het opstellen van
bestemmingsplannen. Hoe bereiden we ons goed voor op de nieuwe
wetgeving?
21.10 – 21.25 uur Woningbehoefteraming (Voorjaarsnota pag. 17)
Met zijn argumentatie omtrent de regionaal afgestemde
woningbehoefteraming doet het college het volgens VVD voorkomen, alsof op
microniveau per individuele woningtoevoeging bepaald wordt of deze
toevoeging nog binnen de regionaal afgestemde woningbehoefteraming valt.
Zie ook de ambtelijke reactie op technische vraag nr. 14.
VVD vraagt zich af of de gemeente met haar terughoudende beleid inzake
individuele particuliere woningbouwprojecten niet roomser dan de paus dreigt
te worden, en niet in het belang van onze inwoners te handelen?
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Onderwerpen en tijdschema voor de MR van 17 en 18 juni (versie 9 juni):
Bestuur, veiligheid, dienstverlening, financiën en bedrijfsvoering (MR II op donderdag 18 juni):
20.00 – 20.15 uur Algemeen rondje
20.15 – 20.30 uur Duurzaamheid
Uit oogpunt van duurzame ontwikkeling stelt MPNPN voor om niet alleen te
kijken naar en rapporteren over financiële effecten, voor- en nadelen (Profit),
maar evenzeer naar de sociale (People), naar de ecologische (Planet) en
naar de bestuurlijke cf punt 1 – zelforganisatie, kracht samenleving, MVO, e.d.
(Politics).
20.30 – 20.45 uur Opheffen onderscheid sleutelprojecten en niet-sleutelprojecten
Nu de accountant heeft opgemerkt dat de Grex De Noordse Buurt kan worden
verrekend met en gedekt uit de reserves is het onderscheid tussen projecten
volgens MPNPN niet meer nodig.
Nadeel is wel dat we het zicht kwijtraken op de uiteindelijke funding van de
Noordse Buurt. Voordeel is dat we een gelijker regime hebben voor alle
projecten.
20.45 - 21.00 uur Rekenrente
Wat als we zouden teruggaan naar 0 % met de rekenrente?
MPN-PN stelt deze vraag en geeft aan dat er dan alleen de reëel betaalde en
ontvangen rente over blijft (in en out of pocket). Het saldo daarvan kan, net als
andere kosten worden verdeeld over alle producten. Immers, het is toch een
soort toeval of bepaalde producten wel of niet uit eigen middelen of uit
projectmiddelen moeten worden gefinancierd. Zo´n discussie loopt er nu
volgens MPN-PN bij de vernieuwing van het Ashram college.
21.00 – 21.15 uur Noodzaak post ‘onvoorzien’
Vaak blijkt volgens MPN-PN dat we de post onvoorzien niet nodig hebben,
maar bij de verdeling van het resultaat van 2014 wordt een groot bedrag
aangewend om toch iets van onvoorziens te financieren.
MPN-PN meent dat het van tweeën een is: Of je hebt onvoorzien en dat is het
dan. Dan doe je geen uitgaven uit het jaarresultaat. Of je dient voor de
aanwendingen, zoals bij de jaarrekening 2014, gewoon ordelijke voorstellen
om geld te reserveren of uit te geven.
21.15 – 21.30 uur De ‘waarom vraag’
MPN-PN vraagt zich af of de ‘waarom vraag’ voldoende in de stukken
verwerkt is?
Willen we als raad, samen met het college de “waarom vraag” voor een aantal
thema’s ter voorbereiding op de begroting meer inhoud geven?
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