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Besluitvormende raadsvergadering 9 juli 2015 BESLUITENLIJST (Concept)
Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buiiserd ŕt/m aaendapunt 12)
en Leen Mur (vanaf agendapunt 13)
Griffier: Edzard van Holthe
Samen Beter N ieuwkoop: Janine Wahl,
Remco Hendriks; Lizet Keijzers; Lyna Kant;
Leen Mur, Leo Visser
CDA: N icolette Oosterhof; Arie van Wijk;
Leon Zoet; Kees Egberts
MPN-PN: Pien Schrama-van Kessel:
Berry Dors; Kees Hagenaars; Jan Tersteeg
VVD: Paul Platen; Piet Melzer; Jan Hardenberg
D66: Marco Oehlenschläger; Olga Jacobs;
Martin Hoekstra;
SGP/CU: Elias van Belzen
Wethouders: Trudv Veninaa; Guus Eikhuizen;
Annette Pietersen
Inspreker: Hans Mank (over aaendaount 11)

2.

Vaststellen agenda (2015-071)

De gewijzigde agenda, met het raadsvoorstel
over de uitgangspunten voor de
programmabegroting er aan toegevoegd, is
ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

Hans Mank, secretaris van Stichting
Buitensportvoorzieningen N ieuwkoop (StiBuN i),
bepleit bij agendapunt 11, Verbetering
voetbalaccommodatie TAVV, om niet af te wijken
van het voorliggende raadsbesluit en om de
motie van de VVD niet aan te nemen. De
afspraken die gemaakt zijn volgens raadsbesluit
van 13 oktober 2011 moeten volgens StiBuN i
worden gerespecteerd.

4.

Vaststellen besluitenlijst (2015-072)
Beiden ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijsten van de besluitvormende
raadsvergaderingen van 11 juni en 2 juli
2015

5. Ingekomen stukken (2015-073)

Ongewijzigd vastgesteld.

6.

Bekrachtiging geheimhouding stukken
(2015-074)

Ongewijzigd vastgesteld.

7.

Raadsvoorstel Vaststellen Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Nieuwkoop (2015-075)
B&W stelt de raad voor "De Verordening

Ongewijzigd vastgesteld.

gemeente nieuwkoop griffie

voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Nieuwkoop 2015" (inclusief de
hierbij behorende bijlagen I t/m IV) vast te
stellen.

8.

Raadsvoorstel 1e verordening tot
wijziging financiële verordening
gemeente Nieuwkoop 2012 (2015-076)
B&W stelt de raad voor de 1e verordening
tot wijziging van de "Financiële
verordening gemeente Nieuwkoop 2012"
vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel
Ongewijzigd vastgesteld.
Veiligheidsregio Hollands Midden
(2015-077)
B&W stelt de raad voor om kennis te
nemen van het Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Hollands Midden. Om het
bestuur van de veiligheidsregio te
verzoeken om zich bij de prioritering voor
het Regionaal Beleidsplan vooral te richten
op de risico's met een hogere impact en
een hogere waarschijnlijkheid. En om
verder met name te focussen op het risico
luchtvaartongevallen en eventuele andere
onderwerpen die tijdens de
meningsvormende raad nog aanvullend
worden benoemd.
10. Raadsvoorstel Toestemming wijziging
Gemeenschappelijke Regeling
Schadeschap luchthaven Schiphol
(2015-078)
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.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Verbetering
voetbalaccommodatie T A W Ter Aar
(2015-079)
B&W stelt de raad voor het bedrag zoals
opgenomen in de Reserve Verbetering
Voetbalaccommodaties vrij te geven ter
realisatie van de twee kunstgrasvelden op
de locatie T A W te Ter Aar.
De Stichting Buitensportvoorzieningen
Nieuwkoop (StiBuNi) hiertoe een
éénmalige subsidie te verschaffen van C
1.200.000,- en dit te onttrekken aan de
reserve.
Een bedrag van C 73.000,- (restant)
beschikbaar te stellen als bijdrage voor het
vanuit de Grex GZ92 door de gemeente te
maken kosten in het kader van de aanleg
van de twee velden en dit te onttrekken
aan de reserve.

W D dient een motie in om B&W met StiBuNi in
overleg te laten treden om een deel van het
voordeel, na financieel gunstige realisatie van
aanleg kunstgrasvelden, terug te laten storten.
Ongewijzigd vastgesteld.
De motie wordt verworpen met de stemmen van
W D voor.
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12. Raadsvoorstel Tijdelijke maatregelen
bestemmingsplan Landelijk Gebied
(2015-080)
B&W stelt de raad voor de 1e verordening
tot wijziging van de tarieventabel
gemeentelijke belastingen en heffingen
2015 vastte stellen.
De lijst, waarin zijn opgenomen
categorieën, waarvan de raad verklaart dat
een verklaring van geen bedenkingen niet
vereist is zoals vastgesteld bij het
raadsbesluit 2011-013 voor de periode
vanaf de eerste dag na bekendmaking van
dit besluit tot de vaststelling van het
nieuwe bestemmingsplan 'Landelijk gebied
Nieuwkoop' uit te breiden met alle
aanvragen die betrekking hebben op een
locatie gelegen in het gebied van het
nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied
Nieuwkoop.

Wethouder Veninga licht het voorstel toe gezien
de presentatie aan de commissie hoorzitting
bestemmingsplannen en de memo van de
gemeentesecretaris die daarop volgde.
Mensen waren uitgenodigd om initiatieven vast in
te dienen. Daarbij is hen beloofd dat het
bestemmingsplan in september 2015 ter
besluitvorming zou worden aangeboden aan de
raad. Het bestemmingsplan is toch met ongeveer
9 maanden vertraagd. Wethouder Veninga ziet
het als 'fatsoenlijk' om aan belofte tegemoet te
komen.
Als B&W komende dinsdag met het ontwerp
bestemmingsplan instemt, dan wordt het vanaf
4 augustus voor 6 weken ter inzage gelegd.
Omdat het begin van deze periode in de vakantie
is, zal er goed over gecommuniceerd worden.

13. Raadsvoorstel Uitgangspunten voor de
programmabegroting
2016-2019(2015-070)
B&W stelt de raad voor de uitgangspunten
voor de programma-begroting 2016-2019
vast te stellen.

SBN dient een motie in om een subsidieregeling
in te stellen om de OZB-lastendruk bij
sportverenigingen te verminderen

Ongewijzigd vastgesteld.

De burgemeester geeft aan dat financiële situatie
nu niet stabiel is (vennootschapsbelastingen,
onduidelijkheid Rijksbijdrage, nieuw BBV en
opschoning eigen begroting met accountant).
Op 2 juli 2015 behandelde de
gemeenteraad diverse financiële stukken. Om die reden meent hij dat het nu geen goed
Op de agenda stond ook 'uitgangspunten
moment is om over 'beleidsuitgangspunten' van
voor de programmabegroting 2016-2019'. gedachten te wisselen.
Dit agendapunt is niet behandeld vanwege De burgemeester roept op om met een aantal
tijdgebrek en komt nu op de agenda van
raadsleden te bezien hoe rentevisie moet worden
de besluitvormende raadsvergadering van opgesteld.
De burgemeester stelt voor om met de
9 juli 2015.
auditcommissie op enkele onderdelen in de
begroting te bezien hoe de 'waarom vraag' beter
vorm gegeven kan worden.
De burgemeester geeft aan dat het mogelijk is
om de gevolgen in beeld te brengen als andere
verenigingen (eventueel gespecificeerd) ook een
subsidie krijgen om de OZB lastendruk te
verminderen. Dekking zou eventueel gezocht
kunnen worden binnen het 'OZB domein'.
SBN en CDA houden de motie aan, want zij
proeven de sympathie bij andere raadsleden.
Ongewijzigd vastgesteld.

14. Vragen half uur

Geen gebruik van gemaakt.

15. Mededelingen van het college

Geen gebruik van gemaakt.

16. Sluiting

Om 22.45 uur
4

Y.

rv

3

