Besluitvormende raadsvergadering 15 oktober 2015 BESLUITENLIJST (Concept)
Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

20.00 uur.
Aanwezig:
Vice-voorzitter: Leen Mur (SBN)
Griffier: Edzard van Holthe
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl,
Remco Hendriks; Lizet Keijzers; Lyna Kant;
Leo Visser
CDA: Nicolette Oosterhof; Arie van Wijk;
Leon Zoet;
MPN-PN: Pien Schrama-van Kessel;
Berry Dors; Kees Hagenaars; Jan Tersteeg
VVD: Paul Platen; Jan Hardenberg, Quinten van
Dobben
D66: Marco Oehlenschläger; Olga Jacobs;
Arnold van der Lee;
SGP/CU: Elias van Belzen
Wethouders: Trudy Veninga; Guus Elkhuizen;
Annette Pietersen
Insprekers: Michiel Samsom en
de heer Pietersen, spreken beiden in over
agendapunt 16 (reparatie bestemmingsplan
kern Nieuwkoop).
De vice voorzitter meldt dat de voorzitter van de
raad afwezig is in verband met de crisisopvang
van 120 mensen in het Koetshuis in Nieuwkoop.
De vluchtelingen komen deze avond en blijven
3 dagen met een mogelijke verlenging.

2. Raadsvoorstel Beëdiging Quinten van
Dobben als raadslid (2015-095)
Raadslid Piet Melzer van de VVD heeft op
17 september 2015 ontslag genomen als
raadslid. De voorzitter van het centraal
stembureau verklaart Quinten van Dobben
benoemd tot lid van de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt om Quinten van
Dobben na goedkeurend onderzoek door
de commissie geloofsbrieven toe te laten
als raadslid. Daarmee wordt de raad weer
voltallig.

Lizet Keijzers laat als voorzitter van de
commissie controle geloofsbrieven weten dat de
commissie positief adviseert over toetreding tot
de raad.

3. Vaststellen agenda (2015-096)

Op verzoek van SBN, mede namens MPN-PN en
VVD wordt agendapunt 13 (Ter Aar Vernieuwd
Verbonden) een discussiestuk.

4. Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

Michiel Samsom verzoekt de raad om in te
stemmen met het oorspronkelijke voorstel en hij
stelt de raad een aantal vragen.

Quinten van Dobben doet de belofte.
Hij krijgt uit handen van de vice-voorzitter een
bos bloemen.
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Siem Pietersen verzoekt de raad om in te
stemmen met het oorspronkelijke raadsvoorstel.
5. Vaststellen besluitenlijst (2015-097)
De besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering van 17 september 2015

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken (2015-098)

384 wordt E, raad informeren
406 wordt C
Verder ongewijzigd vastgesteld.

7. Bekrachtiging geheimhouding stukken
(2015-099)

Ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken
8. Raadsvoorstel Renovatie openbare
Ongewijzigd vastgesteld.
surfsteiger Langeraar (2015-100)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
met het renoveren van de surfsteiger in
Langeraar en de kosten á € 34.000 ten
laste van de post onvoorzien 2015 te
brengen en op te nemen in de najaarsnota
2015.
9. Raadsvoorstel Evaluatie werken met
Ongewijzigd vastgesteld.
dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop
2015 (2015-101)
B&W stelt de raad voor om:

Kennis te nemen van het
evaluatierapport “Werken met
dorpsraden in de gemeente
Nieuwkoop 2015”.

Eén keer per 2 jaar een interactieve
bijeenkomst tussen dorpsraden,
ambtenaren en raadsleden plaats te
laten vinden om de voortgang van het
werken met dorpsraden te monitoren.

Het bedrag van € 100.000,- dat bij de
resultaatbestemming van de
jaarrekening 2014 is gereserveerd
voor initiatieven uit de samenleving
ook voor initiatieven van de
dorpsraden beschikbaar te stellen.
Van dit bedrag voor 2015 € 20.000,beschikbaar houden en de overige €
80.000,- te verdelen over een periode
van 4 jaar en dit bij de begroting
2016-2019 te verwerken.
10. Raadsvoorstel Vergoeding
fractieassistenten (2015-102)
Het presidium stelt de raad voor om:

Vast te stellen de wijziging van
8 september 2015 van het Reglement
van orde van de gemeenteraad van
Nieuwkoop; waarin artikel 5 en 8
zodanig worden aangepast dat de

Ongewijzigd vastgesteld.
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agendacommissie de bevoegdheid
krijgt om bepaalde bijeenkomsten van
de raad, zoals werksessies, vooraf
aan te wijzen als zijnde bijeenkomsten
waarbij fractieassistenten voor
vergoeding in aanmerking komen.
Bij de voorjaarsnota 2016 te bezien of
verhoging van het budget
noodzakelijk is.

11. Raadsvoorstel Gedragscode integriteit Ongewijzigd vastgesteld.
volksvertegenwoordigers Nieuwkoop
2015 (2015-103)
Het presidium stelt de raad voor om:

De Gedragscode Integriteit
volksvertegenwoordigers Nieuwkoop
2015, versie 8 september 2015 vast te
stellen;

De op 25 januari 2007 vastgestelde
Gedragscode bestuurlijke integriteit,
versie 11 januari 2007 in te trekken;

Om binnen drie maanden na de
training voor raadsleden over
bestuurlijke integriteit onderling (een
vertegenwoordiging van raadsleden,
de voorzitter van de raad en de griffie)
een Gedragslijn integriteit raadsleden
Nieuwkoop op te stellen en ter
vaststelling aan te bieden aan de
raad.
12. Raadsvoorstel Duurzaamheidsambitie
scholenbouw Nieuwkoop (2015-104)
B&W stelt de raad voor om de leidraad
“Duurzaamheid schoolgebouwen”
vaststellen als kader voor de te
ontwikkelen schoolgebouwen in onze
gemeente en daarbij uit te gaan van een
minimaal te behalen BREEAM score 3
(very good).

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Ter Aar Vernieuwd
Verbonden (2015-105)
B&W stelt de raad voor om:

Het als bijlage 2 bijgevoegde
stedenbouwkundig kader “Vernieuwd
Verbonden, Stedenbouwkundig kader
Integraal Kind Centrum, hofwoningen
en sportvelden d.d. 1 september
2015” vast te stellen en als basis te
laten dienen voor het op te stellen
bestemmingsplan Vernieuwd
Verbonden;

Voor de voorbereidende activiteiten
voor de ontwikkeling van het Integraal
Kind Centrum een
voorbereidingskrediet in 2015

Wethouder Pietersen reageert op vragen:
- over bodemmonsters. Die waren voor
voetbalvelden.
- over communicatie.
- over het nieuwe stedenbouwkundige kader. Dit
is ‘grof getekend’; er blijft groenstrook tussen tuin
en straat.
Ongewijzigd vastgesteld.
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beschikbaar te stellen van € 35.000
voor de externe voorbereidings- en
onderzoekskosten;
Dit voorbereidingskrediet te
onttrekken aan de daarvoor bestemde
reserve.

Discussiestukken
14. Raadsvoorstel Strategisch plan
onderwijs en huisvesting (2015-106)
B&W stelt de raad voor om:

Het strategisch plan onderwijs en
huisvesting voor het primair onderwijs
gemeente Nieuwkoop vast te stellen,
en daarmee ook;
a) De ambitie vast te stellen dat het
komende decennium wordt gestart
met de bouw van vier nieuwe
schoolgebouwen voor het primair
onderwijs in de gemeente
Nieuwkoop;
b) In te stemmen met de gebruikte
criteria om een prioritering te
bepalen;
c) In te stemmen met de in het
strategisch plan voorgestelde
prioritering bij de realisatie van
nieuwe schoolgebouwen in de
kernen Langeraar,
Zevenhoven/Noordeinde en
Nieuwveen;
d) In te stemmen met de financiële
onderbouwing van her/nieuwbouwplannen zoals
geschetst in het strategisch plan
en uitgewerkt in de financiële
bijlage;

Het Integraal huisvestingsplan
gemeente Nieuwkoop 2011 in te
trekken;

Het college te verzoeken een
convenant te sluiten met de
schoolbesturen waarin zij zich
committeren aan het strategisch plan
onderwijs en huisvesting.
15. Raadsvoorstel Krediet nieuwbouw
Ashram College locatie Nieuwkoop
(2015-107)
B&W stelt de raad voor om:

In te stemmen met de door het
bestuur van het Ashram College
gevraagde onderwijsvoorziening;

Voor de nieuwbouw Ashram College
een krediet ter beschikking te stellen
van € 5.736.072,-- en de

MPN-PN dient mede namens CDA, VVD, D66 en
SGP-CU een amendement in om ten aanzien
van de prioritering meer ruimte te bieden aan
toekomstige ontwikkelingen.
Wethouder Pietersen geeft aan dat zij onder
stakeholders naast de scholen verstaat: ouders,
kinderen en de dorpsraad Langeraar.
Het amendement wordt met unanieme stem
aangenomen.
Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

Ongewijzigd vastgesteld.
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kapitaallasten ad € 228.503,-- met
ingang van 2018 op te nemen in de
begroting;
Voor de civieltechnische en overige
kosten een krediet ter beschikking te
stellen van € 1.121.695,-- en de
kapitaallasten ad € 48.116,-- met
ingang van 2018 op te nemen in de
begroting;
Voor de incidentele kosten een
bedrag van € 352.605,-- beschikbaar
te stellen en dit te dekken uit de
reserve onderwijshuisvesting;
Op dit moment geen krediet te
verstrekken voor de bouw van een
nieuwe gymzaal;
In te stemmen met de bouw van de
nieuwe school op de locatie van het
voormalig gemeentehuis aan de
Achterweg;
In te stemmen met de ruimtelijke
randvoorwaarden voor de locatie van
het voormalige gemeentehuis van
Nieuwkoop, en deze te gebruiken als
input voor het stedenbouwkundig plan
en de te volgen planologische
procedure;
Conform artikel 76n Wet op het
Voortgezet Onderwijs, het
bouwheerschap neer te leggen bij het
bestuur van het Ashram College;
Het college van burgemeester en
wethouders te verzoeken
(prestatie)afspraken te maken met het
Ashram College over onder andere
de duurzaamheidsdoelstelling, en
deze vast te leggen in een juridisch
document.

16. Raadsvoorstel
Reparatiebestemmingsplan Kern
Nieuwkoop (2015-108)
B&W stelt de raad voor om:

Het reparatiebestemmingsplan Kern
Nieuwkoop 2015 vast te stellen.
Daarbij af te wijken van het
vastgestelde parkeerbeleid 2015 en
akkoord te gaan met de invulling van
de uitspraak van de Raad van State.

Geen exploitatieplan vast te stellen.

B&W te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling.

Wethouder Veninga wil niet actief vanuit
gemeente gedoogsituatie toestaan.

17. Raadsvoorstel Aanpassen
administratieve verwerking en dekking
Noordse Buurt en Sleutelprojecten

Wethouder Veninga reageert namens de
portefeuillehouder, de burgemeester. Zij geeft
aan geen behoefte te hebben om

Wethouder Veninga geeft aan dat alleen direct
betrokkenen zijn benaderd de afgelopen week.
Dit waren de mensen die in beroep waren
gegaan bij de Raad van State; met hen is
mediation mogelijk.
Ongewijzigd vastgesteld.
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(2015-109)
B&W stelt de raad voor om:

Het tekort van de Noordse Buurt, €
26.793.380, via programma 1
Ruimtelijke ontwikkeling, te storten in
de voorziening Nadelige saldi
grondexploitaties ten laste van de
Reserve Nuon Rentevrij (€
10.618.501) , Reserve
Sleutelprojecten (€ 1.520.816) en de
Reserve Opbrengst aandelen Nuon
Energy (€ 14.654.063);

De Reserve Nuon Rentevrij op te
heffen;

De Reserve Sleutelprojecten op te
heffen;

Het resterende bedrag van de
Reserve Opbrengst aandelen Nuon
Energy over te hevelen naar de
Algemene reserve vrij besteedbaar;

De Reserve Opbrengst aandelen
Nuon Energy op te heffen;

Het bedrag van de Algemene reserve
dekkingsmiddel over te hevelen naar
de Algemene Reserve vrij
besteedbaar;

De Algemene reserve dekkingsmiddel
op te heffen;

Deze mutaties in de begroting 2015 te
verwerken bij de Najaarsnota;

Het onderscheid tussen
sleutelprojecten en overige projecten
te laten vervallen.
e

18. Raadsvoorstel 7 Wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Holland
Rijnland (2015-110)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
e
met de 7 wijziging.

sleutelprojecten niet historisch inzichtelijk te
maken. Samenhang zal er niet zijn en het vergt
veel werk.
MPN-PN dient mede namens VVD en SGP-CU
een motie in om de historie van sleutelprojecten
in de financiële stukken inzichtelijk te houden.
In hun ogen kan het niet veel werk zijn.
Ongewijzigd vastgesteld.
De motie wordt verworpen met de stemmen van
MPN-PN, VVD en SGP-CU voor.

VVD tekent aan dat zij naast de termijn
oprekking ook vermeld willen krijgen wanneer het
in het postvak van de raad komt.
Ongewijzigd vastgesteld.

19. Raadsvoorstel 9 Wijziging
gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland
(ODWH) (2015-111)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen
e
met de 9 wijziging en met de
inwerkingtreding van deze wijziging op 1
januari 2016.

e

Ongewijzigd vastgesteld.

20. Raadsvoorstel Diverse benoemingen
(2015-112) - aangepast
Door het vertrek van Piet Melzer als
raadslid moet er vervanging geregeld
worden voor zijn lidmaatschap van de
Regiocommissie en lid van het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Holland Rijnland. Voorstel is om
Paul Platen te benoemen in de
Regiocommissie en Pien Schrama als lid

Ongewijzigd vastgesteld.
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van het algemeen bestuur.
Door het tijdelijke ontslag van Martin
Hoekstra als raadslid moet er vervanging
geregeld worden voor zijn lidmaatschap
van de Auditcommissie. Voorstel is om
Arnold van der Lee deze functie tijdelijk te
laten vervullen.
21. Raadsvoorstel Vergaderschema 2016
(2015-113)
Elk jaar wordt er een schema voor de
raadsvergaderingen vastgesteld. Uit het
schema blijkt dat de vaste vergaderavond
de donderdagavond blijft. De
agendacommissie heeft de vrijheid om de
verschillende vergaderingen anders in te
plannen bijvoorbeeld als er te weinig of te
veel agendapunten zijn of de actualiteit
daarom vraagt.

Ongewijzigd vastgesteld.

22. Vragen half uur
Op grond van artikel 60 van het reglement
van orde kunnen raadsleden gebruik
maken van het vragen-half-uur als zij dit
24 uur van tevoren hebben aangekondigd

Geen gebruik van gemaakt.

23. Mededelingen van het college
Op grond van artikel 10 van het reglement
van orde kunnen portefeuillehouders
mededelingen aan de raad doen tijdens
deze vergadering.

Geen gebruik van gemaakt.

24. Sluiting

Om 22.20 uur
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