MENINGSVORMENDE RAAD I 28 mei 2015

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Remco Hendriks
Griffie: Petra van der Poel
Samen Beter Nieuwkoop: Lyna Kant,
Lizet Keijzers en Robert van der Jagt
(fractieassistent)
CDA: Leon Zoet
MPN-PN: Kees Hagenaars, Jan Tersteeg en
Elly de Jeu (fractieassistent)
VVD: Jan Hardenberg, Tom de Kleer
(fractieassistent) en Donja Kooman
(fractieassistent).
D66: Martin Hoekstra
SGP/CU: Laurens Verduijn (fractieassistent)
Collegeleden: Guus Elkhuizen en
Trudy Veninga
Ambtelijke ondersteuning: Marly Beckfeld (bij
agendapunt 3), Ronald van Heeringen (bij
agendapunten 4 en 5), Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 6 en 7).
Inspreker: de heer Van Oosten (bij
agendapunt 5).

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten
(start om 20.01uur)
bestemmingsplan Kern Nieuwveen &
Zevenhoven & Noordeinde
Wethouder Veninga geeft antwoord op vragen
B&W stelt de raad voor in te stemmen met en opmerkingen over:
deze nota.
 communicatie
 beschermd dorpsgezicht Tolsluis wel
of niet in dit bestemmingsplan (wordt
uitgezocht)
 goothoogte en nokhoogte
 Luchthavenindelingsbesluit
 wijzigingsbevoegdheden en
wetgeving
 aantal woningen op planlijst (wordt
uitgezocht)
 conserverend bestemmingsplan
versus wijzigingsbevoegdheden

Ongewijzigd vastgesteld

Discussiepunten zijn:
 haalbaarheid planning
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Luchthavenindelingsbesluit
wijzigingsbevoegdheden

Reactie wethouder: planning en
Luchthavenindelingsbesluit worden scherp in
de gaten gehouden en
wijzigingsbevoegdheden niet op de planlijst
omdat data niet bekent zijn.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op verzoek
van VVD en MPN-PN.
4.

Raadsvoorstel Verzoek verklaring van
geen bedenkingen Noordenseweg 66A
in Nieuwkoop
B&W stelt de raad voor een verklaring van
geen bedenkingen in ontwerp af te geven
voor het bouwen van een vervangende
woning. Daarnaast het ontwerp van de
verklaring als definitief te beschouwen als
er geen zienswijze wordt ingediend.

(start om 20.40 uur)
Wethouder Veninga geeft antwoord op vragen
en opmerkingen over:
 750 kuub versus bouwvlak en
bouwhoogte
Discussiepunt is:
 750 kuub-regel van de provincie
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende
raadsvergadering.

5.

Raadsvoorstel Verzoek verklaring van
geen bedenkingen Oostkanaalweg 5 te
Nieuwveen
B&W stelt de raad voor een verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor het
bouwen van drie woningen. Daarnaast het
ontwerp van de verklaring als definitief te
beschouwen als er geen zienswijze wordt
ingediend.

(start om 20.50 uur)
Inspreker de heer Van Oosten is eigenaar van
‘De Schilkhoeve’ aan de Oostkanaalweg 5. Hij
licht het plan toe en geeft aan een familie te
zijn die samen willen leven, zorgen en wonen.
Hij vraagt de raad om de verklaring van geen
bedenkingen voor dit plan af te geven.
Wethouder Veninga geeft antwoord op vragen
en opmerkingen over:
 borging proces o.a. door
sloopovereenkomst
 3 woningen (bij voldoende punten)
 was maximaal 3 woningen in
buitengebied nu meer gekeken naar
ruimtelijke kwaliteit
 alles slopen versus iets laten staan
 discussie over planlijst van de
gemeente inbrengen bij
agendacommissie
Discussiepunten: geen
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.

6.

Raadsvoorstel Aanleg vrijliggend
wandelpad en onderhoud fietspad

(start om 21.15 uur)
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(Meijepad)
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
de aanleg van een vrijliggend wandelpad
(vlonderpad) parallel aan het bestaande
Meijepad, in combinatie met de reeds
geplande reconstructie van het Meijepad.
De realisatiekosten van € 1.331.650 te
dekken uit:
a. provinciale subsidie
€ 715.000
b. grondexploitatie Zuidhoek
€ 170.000
c. voorziening Wegen
€ 446.650

Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op
vragen en opmerkingen over:
 wandel- en/of fietspad
 subsidiebedrag
 kosten onderhoud en vervanging op
lange termijn
 verhogen comfort/veiligheid en maten
 mogelijkheden voor meer van dit soort
initiatieven
Discussiepunten zijn:
 hoogte vlonders t.o.v. waterspiegel
 gebruikers rekeninghouden met
elkaar gezien aantrekkingskracht van
het gebied
Reactie wethouder: vlonderpad aan luwe kant
en voor veiligheid voorzien van leuning.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.

7.

Raadsvoorstel Begroting 2016 en
(start om 21.40 uur)
jaarverslag 2014 Omgevingsdienst West
Holland (ODWH)
Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op
B&W stelt de raad voor kennis te nemen
vragen en opmerkingen over:
van de begroting en de meerjarenplanning
 beoogd effect: signaalfunctie naar de
en een zienswijze in te dienen over de
Omgevingsdienst over frictiekosten
ontbrekende frictiekosten.
versus inhuur externen.
 mogelijke samenwerking van 2
omgevingsdiensten.
Discussiepunten zijn:
 beheersen uren die we inkopen bij de
Omgevingsdienst; uren beter
inschatten
 hoe beter grip krijgen; toekomstvisie
e

Reactie wethouder: plus- en min-uren 3
kwartaal stand bekijken en afstemmen met
ingekochte uren.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
8.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

(start om 22.05 uur)
Wethouder Veninga over Holland Rijnland:
toekomstagenda (#Kracht 15) wordt opgesteld
en op 22 september daarover een
raadsconferentie. De begroting wordt daarna
aangepast op het plan.

9.

Berichten uit B&W

Wethouder Elkhuizen over kadeverbetering
Rijnland bij de speeltuin: jaren geleden door
Rijnland informatiebijeenkomsten gehouden.
Hele tijd stil geweest en nu, 1,5 maand
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geleden, men wilde gelijk aan de slag. De
communicatie van Rijnland is alleen met direct
omwonenden geweest. Wethouder heeft
geadviseerd breder te communiceren; er ligt
e
nu een 1 concept communicatieplan van
Rijnland. Daarnaast is er een bestuurlijke
toezegging van Rijnland dat de speeltuin nog
hele zomer kan blijven draaien.
10.

Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt.

11.

Actielijst Meningsvormende Raad I
vaststellen
 30 april 2015
Sluiting

Ongewijzigd vastgesteld.

12.

Om 22.21 uur
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