MENINGSVORMENDE RAAD I 25 juni 2015

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Kees Egberts
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
Joke van Boxtel (fractieassistent)
VVD: Jan Hardenberg en Piet Melzer
D66: Martin Hoekstra
SGP/CU: Elias van Belzen (vanaf
agendapunt 8) en fractieassistenten:
Mariska van Buren-Gorissen (tot agendapunt
8) en Laurens Verduijn
Collegeleden: Guus Elkhuizen en
Trudy Veninga
Ambtelijke ondersteuning: Govard Slooters
(bij agendapunt 3), Elske Hörchner (bij
agendapunt 5).

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Verbetering
Start om 20.05 uur
voetbalaccommodatie TAVV Ter Aar
B&W stelt de raad voor het bedrag zoals
Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op
opgenomen in de Reserve Verbetering
vragen en opmerkingen over:
Voetbalaccommodaties vrij te geven ter
 varianten
realisatie van de twee kunstgrasvelden op
 verplaatsing kantine
de locatie TAVV te Ter Aar.
 verkeersafwikkeling
De Stichting Buitensportvoorzieningen
 aanleggen van brug
Nieuwkoop (StiBuNi) hiertoe een
 levensduur van de velden
éénmalige subsidie te verschaffen van €
 kosteninschatting
1.200.000,- en dit te onttrekken aan de
 communicatie
reserve.
Een bedrag van € 73.000,- (restant)
Discussiepunten zijn:
beschikbaar te stellen als bijdrage voor het
 terugvorderen bij StiBuNi als er
vanuit de Grex GZ92 door de gemeente te
bijvoorbeeld meer dan € 25.000
maken kosten in het kader van de aanleg
overblijft
van de twee velden en dit te onttrekken aan
 afgelopen 5 jaar evalueren en vooruit
de reserve.
kijken naar de komende 5 jaar (o.a.
de capaciteit van de voetbalvelden en
mogelijke aansluiting van andere
sporten); aan de agendacommissie
voorleggen.

Ongewijzigd vastgesteld.

gemeente nieuwkoop griffie

Reactie wethouder Elkhuizen:
 terugvorderen is geen item geweest
bij besluitvorming door de raad in
2011.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de besluitvormende
raadsvergadering van 9 juli op verzoek van
VVD, MPN-PN en SGP-CU.
4.

5.

Raadsvoorstel Toestemming wijziging
Gemeenschappelijke Regeling
Schadeschap luchthaven Schiphol
B&W vraagt de raad om de
Gemeenschappelijke Regeling
Schadeschap luchthaven Schiphol te
wijzigen zoals voorgesteld in de
bijgevoegde brief van het Schadeschap
luchthaven Schiphol d.d. 5 januari 2015,
kenmerk 2015/20376.

Start om 20.40 uur
Er zijn geen vragen en geen discussiepunten.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de besluitvormende raadsvergadering van 9
juli.

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp
Start om 20.42 uur
programmabegroting 2016 en
meerjarenbegroting 2017-2019 Sociale
Wethouder Veninga geeft antwoord op vragen
Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA) en opmerkingen over:
B&W stelt de raad voor kennis te nemen
 de kosten van het pand van de SWA
van de ontwerp programmabegroting 2016,
 betrekken raad bij mogelijk afstoten
de meerjarenbegroting 2017-2019 en de
van gebouw
concept jaarrekening 2014 en een
 het aantal beschutte werkplekken
zienswijze in te dienen.
 ‘TOM in de buurt’ is de WMOvoorziening
 mensen in beeld houden waarvoor
geen beschutte werkplek is
Discussiepunt is:
 in zienswijze wel of geen begrip tonen
voor de ontwikkelingen
VVD heeft een algemene opmerking: de
lasten van de leegstand moet zichtbaar zijn.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen in de besluitvormende
raadsvergadering van 2 juli 2015. Het is een
discussiestuk op verzoek van de MPN-PN
en de VVD.

6.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

Geen gebruik van gemaakt.

7.

Berichten uit B&W

Geen gebruik van gemaakt.

8.

Rondvraag

Start om 21.05 uur
VVD stelt vragen over Zuideinde:
 voorkomen schade in de toekomst
 bebording 30 km
 beperkingen zwaar verkeer
 communicatie
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gemeente nieuwkoop griffie

Wethouders Veninga en Elkhuizen geven aan:
 op korte termijn maatregelen te treffen
zoals het plaatsen extra borden en
ophalen trottoirbanden
 op regionaal niveau bezig te zijn met
sluipverkeer en landbouwverkeer
(netwerk, knelpunten en oplossingen).
Werkgroep start 1 juli 2015 en
rapporteert eind 2015.
Vertegenwoordiger van Zuideinde is
gevraagd voor de werkgroep.
 een brede aanpak voor te staan in het
kader van het gemeentelijk verkeersen vervoersplan; voor een structurele
oplossing. Oplossen van problemen
Zuideinde moeten niet leiden tot
problemen op andere plekken.
 er een speciaal project van te maken
(overleg met bijv. openbaar ministerie,
politie, verkeerscommissie, veilig
verkeer, bewoners) zodat er wel
gehandhaafd kan worden door de
politie.
 1 keer per kwartaal de gemeenteraad
te informeren.
9.

Actielijst Meningsvormende Raad I
vaststellen
 MR I van 28 mei 2015

Ongewijzigd vastgesteld.

10.

Sluiting

Om 21.45 uur
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