MENINGSVORMENDE RAAD II

7 april 2016

ACTIELIJST (CONCEPT)

De geluidsopname kunt u hier beluisteren.
Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Berry Dors
Griffie: Petra van der Poel
Samen Beter Nieuwkoop: Lyna Kant (tot
agendapunt 5), Lizet Keijzers (tot
agendapunt 8), Leen Mur, Leo Visser (tot
agendapunt 8)
Fractieassistent: Robert van der Jagt
CDA: Kees Egberts en Leon Zoet
Fractieassistent: Nick Draper
MPN-PN: Jan Tersteeg
VVD: Paul Platen
Fractieassistenten: Tom de Kleer en
Donja Kooman
D66: Martin Hoekstra
Fractieassistent: Joke van der Poel
SGP/CU: fractieassistent:
Herbert den Hertog
Collegeleden: Frans Buijserd en
Trudy Veninga.
Ambtelijke ondersteuning:
Rob Meijer en Rob Oudshoorn (bij
agendapunt 3),
Gert-Jan Pieterse (bij agendapunt 4),
Axel van Luijk (bij agendapunten 5, 6 en 7),
Rob Meijer en Martijn Roelands (bij
agendapunt 8).

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en De burgemeester geeft antwoord op vragen
aanpassing Achterweg 7
en opmerkingen over:
B&W stelt de raad voor:
 afschrijvingstermijn van 22 jaar (er
komt schriftelijk antwoord)

Het voormalig politiebureau, Achterweg
7 in Nieuwkoop geschikt te maken voor
 gevolgen van versnippering over 3
huisvesting van partners in het Sociaal
panden
Domein;
 noodzaak 2c; is nu het te koop

Het pand aan de Achterweg 7 over te
 kostenplaatje is NIET vertrouwelijk
brengen van de overige voorraden naar
 650 m2 bruto vloeroppervlak: Tom in
de materiële vaste activa per 1.1. 2017,
de buurt en CJG en ruimte voor
afschrijving 22 jaar;
anderen (o.a. tandarts)

Voor de aankoop van het pand aan
 Frontoffice (Achterweg 7) versus
Achterweg 2c en bijbehorende grond
backoffice: de Vijver en Achterweg
een krediet beschikbaar te stellen van €
2c

Ongewijzigd vastgesteld
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4.

5.

410.000 en geschikt te maken als
backoffice voor Achterweg 7;
Het pand aan Achterweg 2c tegen de
aankoopprijs op te nemen in de
materiële vaste activa als strategische
voorraad, afschrijving 20 jaar;
Voor de verbouwing en inrichting een
taakstellend budget beschikbaar te
stellen van maximaal € 200.000,
afschrijving 22 jaar;
Begrotingswijziging nummer 10 vast te
stellen


Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren
Programma 2016 - 2021 Rijn- en
Veenstreek als toeristische trekpleister
B&W stelt de raad voor:
 Het Flexibel Meerjaren Programma
2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als
toeristische trekpleister en het
Doelen – Inspanningen – Netwerk
vast te stellen;
 in te stemmen uit de reserve
recreatie en toerisme een
voorziening te vormen van €
300.000,- ten behoeve van de
uitvoering van projecten uit het
Flexibel Meerjaren Programma en
de besteding naar de raad te
verantwoorden via de P&C-cyclus;
 Toekomstperspectief Rijn- en
Veenstreek vast te stellen;
 in verband met het besluit onder 2,
de 12e begrotingswijziging van 2016
vast te stellen.
Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan “Noorden, Woerdense
Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening"
B&W stelt de raad voor:
 Het bestemmingsplan “Noorden,
Woerdense Verlaat en
Vrouwenakker 1e herziening”
(NL.IMRO.0569.bpNOWVVaanpomi
ssie-va01) gewijzigd vast te stellen;
 Geen exploitatieplan vast te stellen;
 Het college van burgemeester en
wethouders te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling.

Discussiepunten zijn:
 taakstellend krediet
 zichtbaar zijn van alle clubs; gebouw
opvallend genoeg
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende
raadsvergadering; VVD kondigt een
stemverklaring aan.
Tot 20.27 uur
De burgemeester geeft antwoord op vragen
en opmerkingen over:
 realiteit van de doelstelling (komende
6 jaar verdubbeling omzet); er is een
nulmeting dus kunnen monitoren.
Nulmeting krijgt de gemeenteraad
 nog dekking vinden voor € 200.000
 mogelijkheden trailerhelling
 ratio bijdrage per gemeente per
inwoner
 ‘geoormerkt’ geld
 samenhang tussen de projecten
Discussiepunten: geen.
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
Tot 20.41 uur
Wethouder Veninga geeft antwoord op
vragen en opmerkingen over:
 hoe kan raad grip op wijzigingen
houden; wethouder zegt te kijken
hoe aan te bieden aan de
gemeenteraad
Discussiepunten zijn:
 proces van dit soort herzieningen
 bewustwording van de inwoners bij
dit soort plannen
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende
raadsvergadering. Jan Tersteeg zal niet
meedoen tijdens BR vanwege persoonlijke
belangen.
Tot 20.53 uur

6.

Raadsvoorstel Vaststelling
Er zijn geen vragen of discussiepunten.
bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland,
1e herziening"
De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
B&W stelt de raad voor:
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7.

8.

Het bestemmingsplan “Ter Aar en
Bovenland, 1e herziening”
(NL.IMRO.0569.bpTARaanpaomissi
es-va01) gewijzigd vast te stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen;
Het college van burgemeester en
wethouders te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling.

in de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
Tot 20.53 uur

Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e
herziening"
B&W stelt de raad voor:
e
 Het bestemmingsplan “Zuidhoek, 1
herziening”
(NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissi
e-va01) vast te stellen;
 Geen exploitatieplan vast te stellen;
 Het college van burgemeester en
wethouders te machtigen voor de
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na
vaststelling.

Er zijn geen vragen of discussiepunten.

Rapport Sociale Werkvoorziening Alphen
aan den Rijn (SWA)
B&W heeft op 10 maart 2016 de raad een
aanbiedingsbrief gestuurd met het financieel
onderzoek SWA en vervolgproces. De raad
wil deze meningsvormend bespreken.

VVD en MPN-PN leiden het agendapunt kort
in.

De raad heeft voldoende informatie om een
besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende
raadsvergadering.

Tot 20.54 uur.

Wethouder Veninga geeft antwoord op
vragen en opmerkingen over:
 hoe is SWA in deze situatie gekomen
en hoe komen ze er weer uit
 contacten tussen SWA en
Serviceplein
 regie op de SWA en gevolgen voor
de mensen die daar werken
 bestuurlijke verantwoordelijkheid van
dagelijks bestuur en algemeen
bestuur
 rol van het algemeen bestuur; de
bestuursstructuur
 wet gemeenschappelijke regeling is
per 1 januari 2015 veranderd
 financiële formatie en informatie;
conclusie rapport versus accountant
SWA
 welke gedachten zijn er voor de
toekomst en hoe wordt de raad
daarbij (op tijd) betrokken
 helderheid in de 2 verschillende
groepen: ‘oud wsw-ers’ en
beschutwerken
 het pand van de SWA
 optie interne werkmaatschappij
Wethouder Veninga geeft aan dat er
besluitvorming in de gemeenteraad in
oktober 2016 komt. Dat de 3 raden
tussentijds een aantal malen worden
geïnformeerd. Zij overlegt dit met de
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sociaal domein agendacommissie.
Discussiepunten zijn:
 reacties op het rapport
 2 scenario’s: mens-ontwikkeltraject
of ontwikkelbedrijf
e
 3 scenario: sterfhuisconstructie
 zelfstandigheid SWA: (bijzonder)
bedrijf of onderdeel van ambtelijke
organisatie
 Govermentstructuur: verhouding en
samenstelling DB en AB
 verantwoordelijkheid DB en AB
Reactie wethouder Veninga:
Stappen: analyse, kijken naar oplossingen en
dan pas naar de structuur.

9.

10.

Jaarverslag Griffie 2015
De griffie nodigt raadsleden en
fractieassistenten uit aan de hand van het
jaarverslag te concluderen wat er in 2015
goed is gegaan en in debat te bezien wat er
in 2016 beter kan.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

De raad heeft dit onderwerp voldoende
besproken.
Tot 22.13 uur
Opmerkingen over:
 interne bedrijfsvoering griffie volgend
jaar meenemen
 oriënterende bijeenkomsten buiten
het gemeentehuis houden
 het aantal uren dat in raadswerk zit
 niet vóór 20.00 uur starten
De meningsvormende raad vraagt aan de
agendacommissie om op basis van dit
jaarverslag aanbevelingen aan de raad te
doen.
Tot 22.20 uur
Burgemeester: er komt een raadsvoorstel om
iets te repareren in de precariorechten n.a.v.
een rechterlijke uitspraak.
Burgemeester: woningen op dijklichamen is
een rechterlijke uitspraak over de OZB

11.

Berichten uit B&W

Geen gebruik van gemaakt

12.

Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt.

13.

Sluiting

Om 22.28 uur.
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