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e
e
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1.

e
Op ning

2.

Raadsvoorst
e l Tijde lijke toelating van Arnold van der Lee tot lid van
de ge me e nte raad i.v.m. tijde lijk ontslag van Martin Hoe kstra (2015081)
Martin Hoekstra heeft de voorzitter van de raad verzocht tijdelijk, d.w.z.
voor een periode van 16 weken, als raadslid ontslag te verlenen. Dit
verzoek is ingewilligd. Voorgesteld wordt Arnold van der Lee gedurende
die periode en na goedkeurend onderzoek door de commissie
geloofsbrieven tijdelijk als raadslid toe te laten.

3.

Vastst
ee
ll n agenda (2015-082)

4.

Spr
e
ee
kr cht inwoners en be langhe bbe nde n
o Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen
inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf
minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door
deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is
ingesproken.
o Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie via 0172521308 of qriffier(5)nieuwkoop.nl

5.

Vastst
ee
ll n besluitenlijst (2015-083)
De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli
2015.

6.

e
Ing kom
e n stukke n (2015-084)
Op grond van artikel 44 van het reglement van orde kan de griffier tot 48
uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

7.

e
B krachtiging van ge he imhouding stukke n (2015-085)
De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de
Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime
bijlagen (zie conceptraadsbesluit).
Hamerstukken

8.

Raadsvoorst
e l Be he e rplan civiele kunstwerken 2015-2019 (2015086)
B&W stelt de raad voor om het beheerplan vast te stellen en de
financiële consequenties mee te nemen bij de najaarsnota 2015.

Wethouder
Eikhuizen

9.

Raadsvoorst
e l Parke e rbe le id ge me e nte Nie uwkoop 2015 (2015090)
B&W stelt de raad voor om:
»
De notitie 'P arkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015' vast te

Wethouder
Eikhuizen

gemeente nieuwkoop griffie

»

10.

stellen;
De parkeernormen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de
notitie toe te passen voor in- en uitbreidingslocaties

Raadsvoorstel Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland
(2015-087)
B&W stelt de raad voor om het Programma Recreatie Groene Hart
Zuid-Holland vast te stellen en kennis te nemen van de vervolgproces,
te weten het Uitvoeringsprogramma.

Burgemeester

Discussiestukken
11.

Raadsvoorstel Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop
(2015-088)
B&W stelt de raad voor om:
»
De notitie 'Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop'
vast te stellen;
»
Een bedrag van ê 200.000,- te onttrekken aan de Algemene
Reserve vrij besteedbaar ten behoeve van de uitvoering van
maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de
Nieuwkoopse fietsroutes;
»
De meerkosten voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken
te betrekken bij de actualisatie van het nieuwe beheerplan
Wegen in 2016.

Wethouder
Eikhuizen

12.

Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop (2015-089)
B&W stelt de raad voor om:
» Vanwege een toename van het aantal crematies op de
begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar een urnentuin aan te
leggen;
»
Een krediet beschikbaar te stellen van C 170.500,- voor de
uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwkoop en de realisatie
van urnentuinen op de algemene begraafplaatsen Nieuwkoop
en Ter Aar;
»
De jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met de investering te
dekken door verhoging van de tarieven voor de grafrechten;
»
De verhoging van de tarieven mee te nemen bij de vaststelling
van de legesverordening 2016.

Wethouder
Eikhuizen

13.

Raadsvoorstel 6 wijziging Algemene plaatselijke verordening
(Apv) (2015-091)
B&W stelt de raad voor om de 6 verordening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

Burgemeester

e

e

Het voorstel is nu de Apv op zes onderdelen te wijzigen en op één
onderdeel (geen aanlijngebod opleiders hulphonden) niet:
» uitzonderingspositie aanlijngebod opleiders geleidehonden en
sociale hulphonden (artikel 2:57, tweede lid Apv);
»
wijziging artikel 5:15 Ventverbod: afbakening tijd en ventbegrip;
»
vervallen vergunningplicht growshops i.v.m. de wijziging van de
Opiumwet;
» wijziging artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten;
» wijziging artikel 2:34n Bijeenkomsten bij paracommerciële
rechtspersonen;
» juridische grondslag aanlijnen honden en opruimplicht buiten
de bebouwde kom: wijziging artikel 2:57 Loslopende honden
en artikel 2:58 Verontreiniging door honden
»
wijziging artikel 5:62 Hinder door vaartuigen: opnemen
bevoegdheid college stellen van nadere regels ter waarborging
van het gebruik en de doorvaart van vaarwegen.
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