Besluitvormende raadsvergadering 21 april 2016 BESLUITENLIJST (Concept)
De geluidsopnamen kunt u hier beluisteren

Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buijserd
Griffier: Edzard van Holthe
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl,
Remco Hendriks, Lizet Keijzers, Lyna Kant,
Leen Mur
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 en
Annette Pietersen
Insprekers: De heer P.W. van Klink,
mevrouw Ria de Vries en de
heer L. van der Leede

2. Vaststellen agenda (2016-035)

MPN-PN en VVD dienen samen twee moties in
over niet geagendeerde onderwerpen. Beide
moties hebben met SWA (rapport) te maken.
Agendapunt 10 wordt op verzoek van SBN,
MPN-PN en SGP-CU toch een bespreekstuk
omdat zij na de MR II van 7 april over de
vergunningverlening casus voor een loods
achter de Oostkanaalweg 44 hadden gehoord.
Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en
belanghebbenden

De heer P.W. van Klink spreekt als bewoner
van de Hoefslag namens VVE in over
agendapunt 13 en dan met name de opvang
van statushouders in het Koetshuis. Hij
herhaalt al eerder in meningsvormende raad
verwoorde argumenten en pleit de raad om
anders te besluiten.
Mevrouw Ria de Vries spreekt in over
agendapunt 13 en dan met name de opvang
van statushouders in het Koetshuis. Zij somt
namens de omwonenden van ’t Koetshuis
argumenten tegen het voorstel op en doet een
beroep op de raad om het voorstel van B&W
tot aanwijzing van ’t Koetshuis voor het
huisvesten van statushouders niet te
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aanvaarden.
De heer L. van der Leede spreekt in over
agendapunt 13 en dan met name de opvang
van statushouders in Nieuwveen. Hij geeft aan
dat onvoldoende rekening is gehouden met
mogelijkheden die rijk bied. Opvang van
statushouders in Nieuwveen is niet nodig.
4. Vaststellen besluitenlijst (2016-036)
De besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering van 24 maart 2016

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2016-037)

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
(2016-038)

VVD dient een amendement in om een bijlage
en enkele passages uit brief 304 (reactie B&W
op schriftelijke vragen 2016-05) vertrouwelijk te
houden en de rest van de brief van de lijst met
vertrouwelijke stukken af te halen.
Amendement VVD wordt unaniem
aangenomen.
Gewijzigd door amendement vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en
aanpassing Achterweg 7 (2016-039)
B&W stelt de raad voor:

Het voormalig politiebureau, Achterweg
7 in Nieuwkoop geschikt te maken voor
huisvesting van partners in het Sociaal
Domein;

Het pand aan de Achterweg 7 over te
brengen van de overige voorraden naar
de materiële vaste activa per 1.1. 2017,
afschrijving 22 jaar;

Voor de aankoop van het pand aan
Achterweg 2c en bijbehorende grond
een krediet beschikbaar te stellen van €
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

Stemverklaring VVD: Verbouwings- en
inrichtingskosten à EUR 2 ton moet voldoende
zijn, dus géén nieuw raadsvoorstel hiervoor in
toekomst.

8. Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren
Programma 2016 - 2021 Rijn- en
Veenstreek als toeristische trekpleister
(2016-040)
B&W stelt de raad voor:
 Het Flexibel Meerjaren Programma
2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als

Ongewijzigd vastgesteld.

Ongewijzigd vastgesteld
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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.

9. Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan “Noorden, Woerdense
Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening"
(2016-041)
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.

Jan Tersteeg heeft te kennen gegeven niet
mee te stemmen in verband met persoonlijke
belangen als bestuurder van de parochie.
Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e
herziening" (2016-043)
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.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel 2e verordening tot
wijziging van de verordening
elektronische publicatie Nieuwkoop 2012
(2016-044)
B&W stelt voor deze verordening vast te
stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Vaststelling
bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland,
1e herziening" (2016-042)
B&W stelt de raad voor:
 Het bestemmingsplan “Ter Aar en
Bovenland, 1e herziening”

MPN-PN stelt voor dit raadsvoorstel naar de
volgende besluitvormende raadsvergadering te
verschuiven.
De rest van de raad stemt in met dit orde
voorstel.
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(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.

13. Raadsvoorstel Huisvesting en integratie
statushouders (2016-045)
B&W stelt de raad voor:
1. Realiseren van of voorwaarden te
scheppen voor additionele
huisvesting op onderstaande
locaties zoals omschreven in de
Notitie “Onderzoek locaties
additionele huisvesting in verband
met verhoogde instroom
statushouders”
a. Kern Langeraar, locatie Vivero, 9
sociale huurwoningen extra
b. Kern Nieuwveen, locatie De
Verwondering, 12 sociale
huurwoningen extra
c. Kern Langeraar, locatie Damstaete,
20 sociale huurwoningen
d. Kern Ter Aar, locatie Middelweg, 5
tot 10 sociale huurwoningen
e. Kern Nieuwveen, locatie Teylerspark
(bij Teylersplein), 20 sociale
huurwoningen
f. Kern Zevenhoven, Stationsweg 3,
12 tijdelijke wooneenheden
g. Kern Nieuwkoop, Dorpstraat 33
(Koetshuis), 30 tijdelijke
wooneenheden
2. De besluiten onder 1 als volgt in de
begroting te verwerken:
a. Een voorziening te vormen van €
2.144.000,-- voor de locaties 1a. t/m
1e. (conform de onderbouwing op
pagina 26 van de vertrouwelijke
bijlage “Onderzoek locaties
additionele huisvesting in verband
met verhoogde instroom
statushouders” opgenomen
bedragen).
b. Deze voorziening te dekken door
een onttrekking van € 2.144.000,-aan de Reserve Goedkope
Woningen.
c. Een voorziening te vormen van €
560.000.-- voor de locaties 1f. en 1g.
(conform de onderbouwing op
pagina 26 van de vertrouwelijke
bijlage “Onderzoek locaties
additionele huisvesting in verband
met verhoogde instroom
statushouders” opgenomen
bedragen).

Wethouder Veninga zorgt voor aanvullende
stukken voor de volgende vergadering.

SBN dient een amendement in om in het
Koetshuis maximaal 30 wooneenheden met
maximaal 35 personen te huisvesten, die als
ze een wooneenheid delen een aantoonbare
familieband moeten hebben. Dit voor een
periode van maximaal 5 jaar.
MPN-PN dient mede namens VVD en SGP-CU
een motie in om voor de zomer mogelijkheden
voor extra sociale huurwoningen in Nieuwkoop
en Ter Aar te onderzoeken.
MPN-PN heeft een amendement met bijlage
aangeleverd om de locaties Koetshuis in
Nieuwkoop en Stationsweg in Zevenhoven niet
aan te wijzen en om voor zomer betere
alternatieven voor alleenreizende
statushouders aan te leveren.
VVD dient een amendement in om in het
Koetshuis maximaal 30 personen te huisvesten
gedurende maximaal 5 jaar. Met een ingang
aan de achterzijde. En met een huismeester
die Koetshuis als vaste plek heeft. Evaluatie
voor 2018.
VVD dient mede namens MPN-PN een
amendement in om statushouders binnen
2 weken na huisvesting taalles en
dagbesteding of vrijwilligerswerk te laten
hebben en om jaarlijks een evaluatiegesprek
aan te gaan.
Wethouder Pietersen geeft aan dat we na deze
maatregelen mogelijk nog niet klaar zijn als het
gaat om statushouders, maar zeker niet voor
eigen woningzoekenden. E.e.a. wordt verkend
bij opstellen van de Woonvisie.
Wethouder Pietersen geeft aan dat het geen
probleem zal zijn om het aantal van
35 personen in een convenant vast te leggen.
Voor investeringsbesluit van WSN is voor hen
minimum termijn en minimum aantal
wooneenheden nodig om te verhuren.
Na een schorsing zijn drie amendementen
aangepast:
Amendement Koetshuis van SBN wordt nu
ingediend door SBN, CDA en D66. De
familieband is er uit gehaald en na de termijn
van vijf jaar komt een afbouw periode.
Amendement VVD Koetshuis krijgt een andere
fasering.
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d. Deze voorziening te dekken door
een onttrekking van € 560.000,-aan de Algemene Reserve Vrij
Besteedbaar.
3. Voor de aanpak van begeleiding,
inburgering en participatie van nieuw
gevestigde statushouders de
uitgangspunten en activiteiten zoals
omschreven in de Nota Begeleiding
Inburgering en participatie van
statushouders binnen de gemeente
Nieuwkoop vast te stellen.
4. Ter uitvoering van het besluit onder
3 voor 2016 een bedrag van €
180.000,--beschikbaar te stellen en
voor 2017 een bedrag van €
260.000,-- en deze kosten te dekken
uit de in het bestuursakkoord
toegekende de vergoeding per
gehuisveste statushouder ouder dan
18 jaar en het verschil tussen
uitgaven en inkomsten te dekken uit
de Algemene Reserve vrij
besteedbaar.

Amendement inburgering en participatie van
MPN-PN krijgt een termijn van zes weken om
taallessen te beginnen en de evaluatie is niet
meer met terugwerkende kracht.
Amendement MPN-PN over alleenreizende
statushouders wordt verworpen met stemmen
van MPN-PN voor.
Gewijzigde amendement VVD over Koetshuis
wordt verworpen met stemmen van VVD voor.
Gewijzigde amendement SBN, CDA en D66
over Koetshuis wordt aangenomen met
stemmen van MPN-PN en VVD tegen.
Stemverklaring Leen Mur: Er wordt gesproken
over een jaarlijkse evaluatie, maar er is geen
einddatum mee gegeven. Hier heeft hij moeite
mee, maar hij stemt wel voor.
Stemverklaring D66: Zij stemmen tegen omdat
bij zoveel gesprekken zal de kwaliteit niet
toenemen.

Gewijzigde amendement MPN-PN en VVD
5. In verband met de besluiten onder 2. over inburgering en participatie wordt
e
en 4. 13 begrotingswijziging 2016
aangenomen met stemmen van D66 tegen.
vast te stellen.
Stemverklaring MPN-PN: Zij stemmen in met
uitzondering van de tijdelijke huisvesting in
Koetshuis en aan de Stationsweg.
Stemverklaring VVD: Zij stemmen in maar zijn
tegen het geamendeerde besluit 1g over het
Koetshuis.
Stemverklaring SGP-CU: Nu het er naar uitziet
dat er statushouders komen in het Koetshuis
roept hij omwonenden op om deze mensen
een kans te geven.
Gewijzigd door twee amendementen
vastgesteld.
Motie MPN-PN, VVD en SGP-CU over extra
sociale huurwoningen wordt verworpen met
stemmen van MPN-PN, VVD en SGP-CU voor.
14A. Motie over niet geagendeerd onderwerp
De VVD dient mede namens MPN-PN een
motie over een niet geagendeerd onderwerp
in om z.s.m. tot een nieuwe
bestuursstructuur binnen de
gemeenschappelijke regeling SWA te
komen, die in overeenstemming is met de
wet én een goede basis biedt voor het
voortvarend realiseren van de grote
bestuurlijke opgaven.

Wethouder Veninga geeft aan dat rapport
aanbeveelt om eerst over inhoud te spreken en
daarna een passende vorm er bij te zoeken.
De vorm moet volgen na een brede discussie.
Het zal onderdeel zijn of volgen op
besluitvorming die in oktober aan raad wordt
voorgelegd.
B&W legt verantwoording af aan de raad wat
er in DB is besproken.
De motie wordt verworpen met de stemmen
van MPN-PN en VVD voor.
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14B. Motie over niet geagendeerd onderwerp
MPN-PN dient mede namens de VVD een
motie over een niet geagendeerd onderwerp
in om met een stappenplan de inbreng van
de raad in het vervolgtraject m.b.t. de SWA
en de uitvoering van de Participatiewet vast
te stellen.

B&W heeft raad geïnformeerd met een
kaderbrief over SWA. Ook met zienswijzebrief
wordt de raad betrokken.
Binnen geheel van Participatiewet en a.h.v.
bestandsanalyse en ontwikkelvermogen en
bereidheid arbeidsmarkt wordt aan toekomst
SWA gewerkt door drie gemeenten.
B&W wil voor zomer spoorboekje klaar hebben
en mogelijk komt er dan een gezamenlijke
conferentie met raden van Alphen aan den Rijn
en Kaag en Braassem. Die input wordt
meegenomen bij voorbereidend besluit dat aan
raad wordt voorgelegd in oktober.
SDA is mooi gremium om kort een paar
raadsleden op hoogte te houden. Maar niet
gremium voor besluitvorming.
De motie wordt ingetrokken omdat wethouder
proces schets dat overeenkomt met de
bedoeling van de motie.

14C. 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.

15. 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.

16. Sluiting

Om 00:10 uur
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