MENINGSVORMENDE RAAD I 7 januari 2016

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Leen Mur
Griffie: Petra van der Poel
Samen Beter Nieuwkoop: Lyna Kant,
Leo Visser
Fractieassistenten: Robert van der Jagt,
Wilma van der Meulen
CDA: Kees Egberts, Leon Zoet
Fractieassistent: Nick Draper
MPN-PN: Jan Tersteeg
Fractieassistent: Margot Aartman
VVD: Jan Hardenberg, Quinten van Dobben
Fractieassistenten: Tom de Kleer
D66: Martin Hoekstra
Fractieassistenten: Arnold van der Lee
SGP/CU:
Fractieassistenten: Herbert den Hertog,
Laurens Verduijn
Rekenkamer: Peter Struik (directeur)
Collegeleden: Frans Buijserd,
Guus Elkhuizen, Trudy Veninga
Ambtelijke ondersteuning: Rahil Kouch (bij
agendapunt 4), Sjoerd Dijkstra (bij
agendapunt 5), Cees Tas (bij agendapunt 6 )
en Tanja Koekebakker en Paul Willemsen (bij
agendapunt 7).

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld

3.

Raadsvoorstel Hoe doeltreffend is het
beheer en onderhoud van
kapitaalgoederen in Nieuwkoop?
De Rekenkamer Nieuwkoop doet in dit
rapport aanbevelingen aan de
gemeenteraad en het college van B&W.
De hoofdconclusie is dat er veel informatie
van zeer goede kwaliteit aanwezig is over
het beheer van kapitaalgoederen.
Kapitaalgoederen zijn goederen die zich
bevinden in de openbare ruimte zoals
wegen, groen, gemeentelijke gebouwen
enz. De informatie heeft echter
overwegend een operationeel karakter en
is nog onvoldoende verrijkt voor effectieve
analyse en besluitvorming op bestuurlijk

De rekenkamerdirecteur Peter Struik geeft
een korte toelichting over het proces en
beantwoordt vragen over:
 technische informatie versus
bestuurlijke informatie
 financiële aspecten: doelmatigheid en
voorzieningen
Vraag aan portefeuillehouder: wanneer start
proces tot verbetering; nu. Ten aanzien van
de ‘voorzieningen’ geeft hij aan dat er een
wijziging van het BBV (Besluit begroting en
verantwoording) aankomt.
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niveau. De informatie zet de raad en het
college nog niet voldoende in positie.

Discussiepunten zijn:
 maatschappelijke opgaven vaststellen
en de rol van de raad daarbij; proces
afspreken.
 klankbordgroep nodig
werkgroepleden en rekenkamer uit
voor een evaluatiegesprek over het
proces.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
tot 20.20 uur

4.

Raadsvoorstel Vaststelling
Economische Actieagenda
B&W stelt de raad voor deze actieagenda
vast te stellen.

Wethouder Veninga en Rahil Kouch
(ambtelijke ondersteuning) geven antwoord op
vragen en opmerkingen over:
 wie gaat welk probleem dragen
(welke rol heeft de gemeente)
bijvoorbeeld kwaliteit winkelcentra
 ondernemershuis (plek voor ZZP’ers)
 OZB is geen onderdeel van deze
actieagenda
 evaluatie verruiming winkeltijden
(werkgroep detailhandel)
 toekomstbestendige bedrijfsterreinen
 horeca niet specifiek genoemd
 indeling van de 3 werkgroepen
 prioritering en overzicht
 contacten Actieve Groene Hart
 lange termijnvisie versus problemen
van vandaag
 betrokkenheid ondernemers,
werknemers, inwoners en
consumenten
Discussiepunten zijn:
 betrekken andere stakeholders dan
alleen ondernemers
 wat is gemeenteraad bereid om als
budget beschikbaar te stellen
 actieagenda zonder concrete
doelstellingen en planningen
 hoe en wie gaan de lege
winkelpanden in de centra vullen
Reactie wethouder: urgentie en tempo worden
bepaald door de ondernemers waarbij de
gemeente faciliteert.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op verzoek
van MPN-PN en VVD.
tot 21.10 uur

5.

Raadsvoorstel Invoering digitaal
vaarvignet Nieuwkoopse Plassen
B&W stelt de raad voor het volgende te

De burgemeester geeft antwoord op vragen
en opmerkingen over:
 inzet recreatiegeld
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besluiten:
 In te stemmen met de invoering
van het Digitale Vaarvignet van
Port Pay;
 Voor de implementatie van het
Digitale Vaarvignet eenmalig een
bedrag van € 35.500,- te
onttrekken aan de Reserve
Recreatie en Toerisme.








vaarvergunningen versus
aanlegvergunning
voordelen van het nieuwe systeem
toepassing in omliggende gemeenten
timing van invoering
bedrag van € 12 voor chip
hoogte dagtarief

Discussiepunten zijn:
 alternatief digitaal systeem laten
bekijken door de ondernemers
 noodzaak om nu een nieuw systeem
in te voeren is niet duidelijk
 vaarvergunning helemaal afschaffen
Reactie burgemeester: huidige systeem werkt
en stelt voor om het voorstel van de agenda af
te halen omdat er geen meerderheid voor is.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering
tot 21.43 uur

6.

Raadsvoorstel Beleids- & beheerplan
Wethouder Elkhuizen geeft antwoord op
openbaar groen 2016-2020
vragen en opmerkingen over:
B&W stelt de raad voor het volgende te
 inhuur mensen SWA
besluiten:
 burgerinitiatieven evalueren
 Het Beleids- en beheerplan
 voorlichting over duurzaamheid
openbaar groen 2016 – 2020 vast
 kwaliteitsniveau van ‘a’ naar ‘b’
te stellen;
(verschil van € 18.000 + 2 fte)
 De budgetten voor het beheer en
 invulling burgerinitiatieven
onderhoud van de onderdelen van
 € 26.000 straatmeubilair
het groenbeheerplan, structureel te
 programma van eisen ‘levend
verhogen met € 26.130;
document’ en de betrokkenheid van
 De financiële consequenties mee
de raad
te nemen bij de voorjaarsnota
2016.
Discussiepunten zijn:
 kwaliteitsniveau ‘a’ of ‘b’
 welke kaders aan burgerinitiatieven
meegeven
Reactie Cees Tas (ambtelijke ondersteuning):
€ 407.000 voor kwaliteit ‘b’ en
€ 480.000 voor kwaliteitsniveau ‘a’.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende
raadsvergadering. Het verzoek van de VVD
om het een discussiestuk te maken wordt niet
ondersteund.
tot 22.14 uur

7.

Raadsvoorstel Business case I&A
(Informatisering en Automatisering)
Nieuwkoop
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:

De burgemeester en Tanja Koekebakker en
Paul Willemsen (ambtelijke ondersteuning)
geven antwoord op vragen en opmerkingen
over:
 waarborging veiligheidsniveau
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Het college opdracht te geven het
technisch ICT beheer via een
aanbestedingsprocedure uit te
besteden.
De structurele financiële
consequenties te verwerken bij de
voorjaarsnota mits de
aanbesteding past binnen de
kaders van de meerjarenbegroting
2016-2019.
Een incidenteel budget
beschikbaar te stellen van
€485.000,- en dit te dekken uit de
Algemene Reserve.







risico van overschrijding kosten
toekomst van de kosten in
samenhang met ontwikkelingen;
contractueel vastleggen
inschatting draagvlak gebruikers
toekomst moderne dienstverlening
raad blijven informeren

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een
discussiestuk in de volgende
besluitvormende raadsvergadering op verzoek
van MPN-PN en VVD.
tot 22.25 uur

8.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

Geen gebruik van gemaakt

9.

Berichten uit B&W

Geen gebruik van gemaakt.

10.

Rondvraag

Lyna Kant vraagt naar de busroute door het
dorpscentrum Nieuwveen als dat op de schop
gaat. Zij vraagt de wethouder te overleggen
met Arriva voor een betere oplossing.
Wethouder Elkhuizen gaat er mee aan de slag
en koppelt terug.

11.

Actielijst Meningsvormende Raad I
vaststellen
 26 november 2015
Sluiting

12.

Ongewijzigd vastgesteld
Om 22.27 uur
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