MENINGSVORMENDE RAAD I

17 juni 2015

ACTIELIJST (CONCEPT)

Ruimtelijk Beheer
Nr

Onderwerp

Actie

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jan Hardenberg
Griffie: Petra van der Poel
Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers en
Robert van der Jagt (fractieassistent)
CDA: Leon Zoet en Jamiel Arens
(fractieassistent)
MPN-PN: Jan Tersteeg
VVD: Paul Platen en Donja Kooman
(fractieassistent)
D66: SGP/CU: Laurens Verduijn (fractieassistent)
Collegeleden: Guus Elkhuizen
Ambtelijke ondersteuning: Cees Tas

Algemeen rondje

VVD: uitstel verkeers- en vervoersplan baart
hen zorgen. Wethouder geeft aan niet stil te
zitten maar in overleg te zijn met o.a.
omliggende gemeenten, dorpsraden,
transportbedrijven en agrariërs. De raad wordt
geïnformeerd over de voortgang.
VVD: Grote brug in Langeraar had laatst grote
storing. Dit soort zaken moet doorgegeven
worden aan de centrale meldkamer t.b.v. de
hulpdiensten.
Cees Tas: Dit komt in het protocol te staan.
SBN: voortgang geboekt op gebied van
verkeersveiligheid, duurzaamheid en
leefbaarheid.
MPN-PN: juist teleurgesteld omdat dingen
steeds worden uitgesteld en geeft een aantal
voorbeelden o.a. parkeerplaatsen Noorden
daar is geld voor gereserveerd. In zijn
algemeenheid het advies: maak een haalbare
en realistische planning en communiceer dat.
CDA: compliment voor de helderheid van de
stukken. Wethouder moet wel aandacht voor
‘breedband’ houden.
MPN-PN vraagt hoe het nu verder gaat met
de diverse genoemde bedragen van projecten

gemeente nieuwkoop griffie

in het raadsvoorstel. Wordt er later nog een
raadsbesluit over gevraagd of is hiermee nu
akkoord gegeven? Wethouder bevestigt dat
laatste.
Vooraf aangeleverde discussiepunten:
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 een 3e
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).

Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op
vragen en opmerkingen over:
 in 2013 is rapport uitgebracht om
binnen 5 jaar maatregelen nemen.
 uit de resultaatbestemming halen is
een goed idee (bedrag nu € 535.000)
 alle bruggen zijn geïnspecteerd alles
opnieuw gepland

IVN kon vanavond niet inspreken maar
heeft een brief gestuurd

SBN geeft aan dat het in het
collegeprogramma past. Er is al geld voor
gereserveerd. Wethouder neemt contact en
informeert de raad over de doorlooptijd en de
aantrekking van sponsoring.

MPN-PN: € 100.000 voor
burgerinitiatieven. Welke voorwaarden
worden daaraan verbonden?

Niet vooraf als discussiepunt aangemeld dus
verder niet op ingegaan.

Slotconclusie

Alle stukken komen als discussiestukken op
de agenda van de besluitvormende
raadsvergadering van 2 juli 2015.

Sluiting

Om 20.45 uur

VVD, CDA en SBN bereiden amendement
voor over dit onderwerp.
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