Besluitvormende raadsvergadering 21 januari 2016 BESLUITENLIJST
(Concept)
Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buijserd
Griffier: Edzard van Holthe
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl,
Remco Hendriks, Lyna Kant, Leen Mur,
Leo Visser
CDA: Nicolette Oosterhof, Arie van Wijk,
Leon Zoet, Kees Egberts
MPN-PN: Pien Schrama-van Kessel,
Berry Dors, Kees Hagenaars, Jan Tersteeg
VVD: Paul Platen, Jan Hardenberg,
Quinten van Dobben
D66: Marco Oehlenschläger, Martin Hoekstra,
Olga Jacobs
SGP/CU: Elias van Belzen
Wethouders: Trudy Veninga, Annette Pietersen
Insprekers: De heer Bosman en
de heer Rozestraten

2. Vaststellen agenda (2016-001)

VVD stelt voor agendapunt 12 van de agenda te
halen. MPN-PN, VVD en SGP-CU steunen dit
voorstel, de overige partijen niet.
Agendapunt 13 (business case I&A) wordt een
hamerstuk
Gewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

De heer Bosman geeft aan dat de analyse van
de Woningstichting Nieuwkoop over de oude
voorwaarden onvolledig en ontoereikend. De
bedoeling van partijen was immers helder.
Bewoners van de Hoefslag willen rust, orde en
veiligheid. Hij wenst de raad wijsheid en
empathie.
De heer Rozestraten is tegen de opvang van een
grote groep mannelijke statushouders in het
Koetshuis. Hij stelt een aantal amendementen
voor. Hij wil ook graag dat voorstellen in de
aanvullende brief van B&W aan de raad deel
uitmaken van het raadsbesluit.

4. Vaststellen besluitenlijst (2016-002)
De besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering van 10 december 2015.

Ongewijzigd vastgesteld.
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5. Ingekomen stukken (2016-003)

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
(2016-004)

De vanmiddag aangeleverde brief over invoering
digitaal vaarvignet wordt door de voorzitter
toegevoegd.
Gewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Hoe doeltreffend is het
Ongewijzigd vastgesteld.
beheer en onderhoud van
kapitaalgoederen in Nieuwkoop? (2016005)
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
niveau. De informatie zet de raad en het
college nog niet voldoende in positie.
8. Raadsvoorstel Beleids- & beheerplan
openbaar groen 2016-2020 (2016-006)
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
 Het Beleids- en beheerplan openbaar
groen 2016 – 2020 vast te stellen;
 De budgetten voor het beheer en
onderhoud van de onderdelen van het
groenbeheerplan, structureel te
verhogen met € 26.130;
 De financiële consequenties mee te
nemen bij de voorjaarsnota 2016.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen tegen omdat
het een lastenverzwaring van ruim € 26.000
betreft en dit vooral aan straatmeubilair wordt
uitgegeven. Zij staan juist besparing voor door
inwonersinitiatieven.

9. Raadsvoorstel Huisvesting
Statushouders (2016-007)
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
1. Inzetten op het (extra) huisvesten van
statushouders binnen de gemeente
Nieuwkoop als bijdrage in de nationale
aanpak van de verhoogde
asielinstroom.
2. Voor het zoeken en uitwerken van de
locaties van de bouw van extra
wooneenheden uitgaan van de
volgende criteria
a. Bij voorkeur grotere kernen
(vanwege voorzieningen en
openbaar vervoer)
b. Maximum aantal extra
wooneenheden per kern dient in
verhouding te staan tot het
inwoneraantal (max 0,5-1%)
c. Bij nieuwbouw kiezen voor

SBN dient mede namens CDA, MPN-PN, D66 en
SGP-CU een amendement (9A4) in om als
besluit toe te voegen: “de mogelijkheden te
onderzoeken om extra sociale huurwoningen te
bouwen voor zowel statushouders als regulier
woningzoekenden”

Ongewijzigd vastgesteld.

SBN dient mede namens CDA, MPN-PN, D66 en
SGP-CU een amendement (9A2) in om bij 2e te
schrappen “, waarbij de grond van de gemeente
geen deel uitmaakt van een grondexploitatie”.
SBN dient mede namens CDA en D66 een
amendement (9A3) in om als criterium toe te
voegen “de mogelijkheden van scholing,
begeleiding en integratie voor statushouders en
de gevolgen voor veiligheid en veiligheidsgevoel
voor direct omwonenden en betrokkenen.”
VVD dient mede namens MPN-PN en SGP-CU
een amendement (9A7) in om voor alle uit te
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meerpersoons eenheden
d. Bij voorkeur minimaal 10 units bij
elkaar
e. Grond in eigendom van gemeente
of corporatie, waarbij de grond in
eigendom van de gemeente geen
deel uitmaakt van een
grondexploitatie.
f. Kosten woonrijp maken moeten
acceptabel zijn evenals de kosten
van het realiseren van
wooneenheden
3. In samenspraak met de WSN en de
WDA de locaties in de kernen
Nieuwkoop (Koetshuis), Nieuwveen
(Teylersplein en A.H.Kooistrastraat),
Zevenhoven (Stationsstraat), Ter Aar
(Middelweg) en Langeraar (Damstaete)
verder uitwerken en na een inspraak
proces aan de raad voorleggen ter
besluitvorming of en zo ja met welke
invulling voor de genoemde locaties
wordt gekozen.
4. Een budget van € 50.000,- beschikbaar
te stellen voor nader onderzoek naar
de locaties en aanvullende capaciteit
en dit ten laste te brengen van de post
Onvoorzien.

werken locaties de mogelijkheid tot gemengde
bewoning te onderzoeken.
VVD dient mede namens SGP-CU een
amendement (9A9) in om de Aardamseweg als
locatie in Ter Aar toe te voegen.
VVD dient een amendement (9A10) in om ‘bij
voorkeur minimaal 10 units bij elkaar’ te wijzigen
in ‘maximaal 10’.
VVD dient mede namens MPN-PN en SGP-CU
een amendement (9A8) in om voor een integrale
aanpak van de opvang van statushouders in
2016 B&W een plan van aanpak te laten
presenteren, dat de raad inzicht biedt in de
voorzieningen voor de begeleiding, inburgering
en daginvulling (educatie, werk/dagbesteding).
VVD dient mede namens MPN-PN en SGP-CU
een motie (9M4) in om inwoners regelmatig, tijdig
en volledig te informeren en om vragen en
zorgen bij omwonenden te inventariseren en met
hen oplossingen te zoeken.
MPN-PN dient mede namens SBN en SGP-CU
een amendement (9A5) in om 2b te wijzigen in
“Uitgangspunt is dat het aantal te huisvesten
statushouders in de nieuw te ontwikkelen
locatie(s) in een kern in verhouding dient te staan
tot het inwoneraantal (max. 0,5% - 1%)”.
MPN-PN dient een amendement (9A6) in om de
AH Kooistrastraat voorlopig uit het besluit te
verwijderen.
SGP-CU dient mede namens VVD een motie
(9M1) in om de AH Kooistrastraat alleen in te
zetten als de Wozozo definitief van de baan is.
D66 dient mede namens SBN en CDA een
amendement (9A1) in om het aantal
statushouders en het daaraan gerelateerde
aantal wooneenheden per locatie te laten
bepalen op basis van economische en
maatschappelijk aanvaardbaarheid.
Wethouder Pietersen geeft t.a.v. de tijdelijkheid
aan dat een bepaalde doorlooptijd nodig is om te
komen tot permanente bewoning. B&W zal een
inschatting geven van de termijn, maar die zal
ook afhangen van bijvoorbeeld bezwaren.
Wethouder Pietersen geeft aan dat de provincie
al heeft laten weten dat er geen nieuw
woningbehoefteonderzoek nodig zal zijn bij de
bouw van extra woningen voor statushouders.
Een ondersteunende motie kan de wethouder
helpen.
SBN dient een motie (9M2) in om de
mogelijkheden voor extra woningen binnen de
bestaande bouwlocaties verder te onderzoeken.
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Wethouder Pietersen geeft aan dat locatie
AH Kooijstrastraat door B&W is opgevoerd,
omdat afgestemd is met de Woningstichting
Nieuwkoop dat voor april 2016 mogelijkheden
aan raad geschetst kunnen worden over zowel
Wozozo als ook huisvesting voor statushouders.
SBN wijzigt motie 9M2 door toevoeging ‘en
buiten’ en wijzigt na discussie de motie terug in
de oorspronkelijke tekst
MPN-PN trekt mede namens VVD en SGP-CU
de motie (9M4) in vanwege de toezegging van
wethouder Pietersen.
VVD wijzigt mede namens MPN-PN en SGP-CU
amendement 9-A-8. De laatste paar woorden
worden geschrapt.
Het amendement 9A10 wordt verworpen met de
stemmen van MPN-PN en VVD voor.
Het amendement 9A1 wordt aangenomen met
de stemmen van MPN-PN en VVD tegen.
Het amendement 9A2 wordt aangenomen met
de stemmen van VVD tegen.
Het amendement 9A8 wordt aangenomen met
de stemmen van CDA tegen.
Het amendement 9A3 wordt aangenomen met
de stemmen van VVD en SGP-CU tegen.
Het amendement 9A4 wordt aangenomen met
unanieme stem.
Het amendement 9A5 wordt aangenomen met
unanieme stem.
Het amendement 9A6 wordt verworpen met de
stemmen van MPN-PN voor.
Het amendement 9A7 wordt aangenomen met
unanieme stem.
Het amendement 9A9 wordt verworpen met de
stemmen van VVD en SGP-CU voor.
Stemverklaring VVD: Zij zijn voor het voorstel,
maar worden geacht tegen besluitpunt 2d te zijn.
Stemverklaring MPN-PN: Zij zijn voor het
voorstel, maar worden geacht tegen besluitpunt
2d te zijn.
Gewijzigd door de amendementen 9A1, 9A2,
9A3, 9A4, 9A5, 9A7 en 9A8 vastgesteld.
Stemverklaring D66: Dank voor aanpassing van
de motie, nu was niet nodig om ergens ‘uit te
draaien’.
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De motie 9M1 wordt aangenomen met unanieme
stem.
De motie 9M2 wordt aangenomen met unanieme
stem.
10. Raadsvoorstel Uitwerkingsvoorstel
uitvoeringskosten Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning)
(2016-008)
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
 Structureel uit de stelpost
decentralisaties een bedrag van
€ 91.000,- beschikbaar te stellen voor
uitbreiding van het team Wmo;
 Incidenteel uit de stelpost
decentralisaties voor 2016 een bedrag
van € 37.120,- beschikbaar te stellen
voor de aanstelling van een breed
georiënteerde cliëntadviseur die een
vrijwilligersnetwerk opzet en
onderhoudt.

VVD dient een amendement (10A1) in om de
structurele lasten tot vier jaar te beperken en in
2019 te evalueren
Wethouder Pietersen geeft aan dat vorige jaar is
besloten om de toekenning van het
Mantelzorgcompliment in persoonlijke
gesprekken te doen.
Wethouder Pietersen geeft aan dat het team in
2015 al, op tijdelijke basis, is uitgebreid. De
begrootte kosten voor permanente uitbreiding
zijn hier op gebaseerd.
Wethouder Pietersen zal in de planning en
control cyclus rapporteren over de
ontwikkelingen van het Wmo team.
Het amendement 10A1 wordt verworpen met de
stemmen van MPN-PN en VVD voor.
Stemverklaring VVD: Zij kunnen niet instemmen
met besluitpunt 1 om structureel een bedrag van
€ 91.000 beschikbaar te stellen.
Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Vaststelling
Economische Actieagenda (2016-009)
B&W stelt de raad voor deze actieagenda
vast te stellen.

VVD dient een amendement (11A1) in om de
actiepunten binnen drie maanden uit te werken.
Wethouder Veninga wil ruimte aan werkgroepen
bieden, waarbij zij toezegt om in de planning en
control cyclus te rapporteren over de voortgang.
Ten behoeve van de regie gaat wethouder in
overleg met stakeholders, waaronder het Actieve
Groene Hart.
VVD trekt hun amendement (11A1) in gezien de
reactie van wethouder Veninga.
Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Invoering digitaal
Voorstel is niet aangenomen, de fracties SBN en
vaarvignet Nieuwkoopse Plassen (2016- D66 stemden voor.
010)
B&W stelt de raad voor het volgende te
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.
13. Raadsvoorstel Business case I&A
(Informatisering en Automatisering)

Ongewijzigd vastgesteld.
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Nieuwkoop (2016-011)
B&W stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
 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.
14. Raadsvoorstel Benoeming
fractieassistent D66 (2016-012)
Fractieassistenten zijn personen, niet
zijnde een raadslid, die zijn
aangewezen door de fractie om haar bij te
staan bij het verrichten van het
werk ten behoeve van de raad. D66 stelt
voor om Joke van der Poel
als fractieassistent te benoemen.

Arie van Wijk rapporteert als voorzitter van de
commissie controle geloofsbrieven dat er geen
belemmeringen zijn om in te stemmen met dit
voorstel. De commissie adviseert positief over de
benoeming.

15. 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.

16. 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.

17. Sluiting

Om 00.25 uur

Ongewijzigd vastgesteld.
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