Meningsvormende Raad I: 17 januari 2008 ACTIELIJST

Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

20.00 uur. Aanwezig:
MPN: Jaap Aartman, Hans van der Vlugt, Leo
Visser, William Akerboom, Stef Leliveld.
CDA: Jan de Jong, Jan van den Bos, Peter
Stokman, Apollo Smit, Leen de Koning,
Leon Zoet.
VVD: Frits Paymans, Victoire Lafère, Leen Mur,
Hugo Wertwijn
Progressief 2007: Kees Hagenaars,
Johan van der Veen (tweede deel vergadering
Elly de Jeu).
SGP/CU: Elias van Belzen.
Voorzitter: Tony de Bos
Griffier plv.: Petra van der Poel
Wethouders: Nico Jonker, Jan Tersteeg en
Henny Brouwer.
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Vaststellen agenda

Agendapunten 6 en 11 gaan van de agenda; er
zijn geen stukken voor beschikbaar.

Insprekers (over onderwerpen die niet
op de agenda staan)

Verkeersveiligheid rondom de nieuwe scholen.
Twee insprekers Marian Tersteeg en Miranda
van Leeuwen (beide verhalen zijn op papier
uitgereikt tijdens de vergadering). Ze schetsen de
situatie en vragen om concrete maatregelen en
data.
Vragen van de raad aan de wethouder: was het
te voorzien en zijn er maatregelen genomen? Is
er goed overleg geweest tussen de scholen en
gemeente? Welke verbeteringen en wanneer
worden ze uitgevoerd? Is het mogelijk het fietsen loopverkeer te scheiden? Is er gedacht aan
de bewoners van de wijk?
VVD stelt dat de scholen dicht moeten omdat niet
voldaan aan de voorwaarden dat alles veilig is!
Wethouder Brouwer: zegt sorry! Fietsenstallingen
zijn er morgen. Start plaatsing nog in het
weekend; gevraagd aan aannemer.
Parkeerplaats beter gebruiken. Mogelijk draailus
maken met oude bouwweg, verbreden bouwweg.
Tunnel is niet verlicht; storing niet verholpen. Hij
laat verlichting bij plaatsen. Paaltje staat er
omdat er anders ouders met de auto door tunnel
komen. Fietspad en voetpad worden opgeruimd
(straten, snoeren wegwerken). Aannemer zou nu
eerst de tunnel bestraten (vanmiddag). Voetpad
langs het sportveld wordt aangelegd; eerste stuk.
Tweede stuk staan bomen wacht op een
kapvergunning. Er komen extra werkmensen bij.
Zal ook kijken naar de markeringen bij rotonde.
Wethouder kan niet aangeven op welke termijn
alles klaar is. Wel snel.
Overleg is er voldoende geweest maar
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onvoldoende inzicht in de verkeersstromen
gehad. Waarom toch openen? Dachten dat het
wel veilig genoeg zou zijn; sorry.
Er zijn verkeersstudies geweest naar de
verkeersstromen; aantallen waren bekend maar
bewegingen zijn anders dan ingeschat.
Insprekers zijn blij met het meeleven en dat er
wat aan gedaan wordt.
VVD is van mening dat het college niet heeft
uitgevoerd wat de raad haar heeft opgedragen.
Zij wachten 24 januari af en overwegen een
motie van wantrouwen tegen het college.
Wethouder zegt toe op 24 januari de raad te
informeren over de stand van zaken, wanneer en
hoe het project wordt geëvalueerd, hoe de extra
kosten worden verantwoord en hoe het toezicht
op de werkzaamheden heeft plaatsgevonden.
Wethouder Tersteeg meldt dat hij en wethouder
Van Leeuwen beide bij de opening aanwezig
waren. Een van de inspreekster stelde dat de
wethouder onderwijs daar niet was geweest.
3

Berichten van het college van B&W
a mededelingen
b ingekomen stukken
c toezeggingen

Geen berichten
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Raadsvoorstel Verordening
Starterregeling
Het college van B&W stelt voor de
verordening vast te stellen, de
begrotingspost Volkshuisvesting te
verhogen met € 16.000, de discussie over
leningen te houden bij de Woonvisie en het
aanwijzingsbesluit te wijzigen.

Vragen uit de raad bij dit voorstel:
Welke keuze is gemaakt helft van bedrag
financieren of bedrag verdubbelen (zie voorstel
punt 3.1) ? Wat wordt verstaan onder starter?
Waarom hebben mensen onder de 35 jaar
voorrang? Vallen studenten die terug willen
komen naar de gemeente ook onder de regeling?
Komt een echtpaar met een kind niet in
aanmerking (zie artikel 1 lid g)? Er is VROMsubsidie voor 10.000 leningen; hoever staan wij
nu? Waar komt het bedrag van € 16.000
vandaan en hoe worden de kapitaalslasten
gedekt?
Wethouder Jonker legt uit dat dit besluit alleen
van toepassing is voor het Aarpark in Ter Aar (de
€ 16.000 euro). Stelt voor het beleid in de
Woonvisie te bespreken. Toewijzingslijst van
makelaar wordt nu voor het Aarpark gehanteerd.
Daarbij is volgens wethouder alleen het inkomen
bepalend. Wethouder Jonker zal dat nog nagaan.
De conclusie is dat dit voorstel door kan naar de
besluitvormende raadsvergadering maar dat er,
door de wethouder, nog gekeken moet worden
naar het raadsbesluit en artikel 1 lid g
(redactioneel) en de dekking.
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Raadsvoorstel bezwaar over WVG
Noordse Buurt
Het college van B&W stelt voor het bezwaar

Bij het voorstel zelf zijn geen opmerkingen.
Raad dringt wel aan op een voortvarende
aanpak.
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(van J.P. van Veen) tegen het besluit van
de raad om het voorkeursrecht WVG
Noordse Buurt ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.

Wethouder Jonker: concludeert dat het
bezwaarschrift doorgaat naar de
besluitvormende raadsvergadering. Geeft aan
dat er wel een verband is met de structuurvisie.
Merkt op dat het college in de raad van februari
met een tussennotitie komt.
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Raadsvoorstel Bestemmingsplan
Korteraar (indien op tijd beschikbaar wordt
dit nagezonden; de hoorzitting is op 9
januari 2008)

Stukken niet op tijd beschikbaar; van agenda
afgevoerd.
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Raadsvoorstel inzameling oud papier en
karton
B&W stelt voor om de bijdrageregeling voor
de verenigingen, instellingen en scholen
voor de inzameling vast te stellen (dit punt
heeft ook op de agenda van 20 december
2007 gestaan maar is toen van de agenda
gehaald).

Inspreker heeft zich teruggetrokken maar vraagt
aandacht voor de brieven die op tafel liggen van
Dice Musica. De voorzitter wijst op de brief van
het college waarin handreikingen worden
gevraagd.
Handreikingen vanuit de raad: geen gedwongen
winkelnering, administratieve lasten zo laag
mogelijk houden, cijfers helder maken, uitleg
welk contract er is met Cyclus, getrapte
overgang, hoe is het overleg geweest.
Wethouder Brouwer: gaat overleggen met de
verenigingen en komt met een nieuw voorstel.
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Raadsvoorstel Duurzaam Veilig
Papenveer
B&W stelt voor in te stemmen met het
uitvoeren van het plan en hiervoor een
bedrag van maximaal € 454.250
beschikbaar te stellen en dit ten laste te
brengen van de voorziening wegen.

Inspreker: Van der Kleij vraagt om het fietspad
Schilkerweg grondig aan te pakken. Het fietspad
is onbegaanbaar.
Wethouder Brouwer: provincie gaat fietspad
meenemen. Bestraten of asfalteren hangt af van
kabels die er liggen. Verlichting wordt ook
bekeken.
Voorkeur raad is asfalteren omdat bij betegelen
het probleem steeds terugkomt.
Insprekers: Jolanda van Rijn en Colinda
Hoogerwerf van de Werkgroep Papenveer
verkeersveiligheid. Geven aan dat over het
laatste ontwerp, dat bij het voorstel ligt, geen
overleg geweest met de werkgroep en vinden dat
jammer. Het plan dat er nu ligt wijkt op enkele
punten af van de wensen van de werkgroep en
het advies van 3VO. De werkgroep wil graag
overleg met de gemeente.
De raad dringt aan op een gesprek en vraagt de
wethouder te kijken naar de door de werkgroep
aangedragen punten. Vraagt de wethouder of er
door dit project nu te doen, voor dit bedrag, er
andere projecten of beheerplannen onder druk
komen te staan.
Wethouder Brouwer geeft aan met de werkgroep
te gaan praten en de raad daarover te berichten.
Wethouder Tersteeg merkt op dat andere
projecten of beheerplannen niet onder druk
komen te staan en het beheerplan wegen
binnenkort naar raad wordt gestuurd.
Wethouder Brouwer zegt toe dat er een
schriftelijke beantwoording komt van de vragen
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voor raadsbehandeling van 7 februari.
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Geluidsoverlast van de N231
Op verzoek van de VVD-fractie is dit punt
op de agenda geplaatst.

De VVD legt de situatie van de geluidsoverlast
N231 in de omgeving van de Roerdomplaan uit.
De geluidsoverlast valt net binnen de wettelijke
grens. Stelt de vraag: “wat willen wij als raad net
binnen wettelijke marges blijven of wat kleine
maatregelen nemen?”.
Het pleidooi, om te kijken of er kleine
maatregelen mogelijk zijn, wordt door de raad
gesteund.
Wethouder Brouwer gaat zo snel mogelijk,
binnen een maand, overleggen met de provincie.
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Brief Mer-Schiphol
Dit betreft de inspraakreactie MER “verder
werken aan de toekomst van Schiphol en
de regio” en de ontwerpwijziging
Luchthavenverkeersbesluit Schiphol van het
college van B&W. Tijdens de
raadsvergadering van 22 november 2007
heeft de VVD-fractie gevraagd dit te
agenderen.

Dit agendapunt gaat naar volgende
Meningsvormende raad. Dan kunnen ook de
punten uit het overleg, van 23 januari, met CROS
meegenomen worden.
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Bevindingen nulmeting / interim controle
accountant
Kennisnemen van de bevindingen van de
accountant.
(indien op tijd beschikbaar wordt dit
nagezonden)

Stukken niet op tijd beschikbaar; van agenda
afgevoerd.
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Uitvoeringsplan Integraal Handhaven
2008
B&W biedt het plan aan conform het
verzoek van de raad (gedaan bij de
vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan
2008-2011 op 25 oktober 2007). B&W wil
nu met de raad van gedachten wisselen
voor dat B&W het plan definitief vaststelt.
(het uitvoeringsplan ligt ter inzage in de
fractiekamer)

Wethouder Tersteeg vraagt de raad: vragen,
wensen en opmerkingen schriftelijk aan het
college door te geven. Aan de hand daarvan kan
dan een gestructureerde discussie in de
volgende meningsvormende raad plaatsvinden.

Rondvraag
Op grond van art. 71 van het reglement van
orde kunnen vragen aan het college gesteld
worden die niet vooraf aangekondigd zijn.
Indien de vragen niet direct beantwoord
worden dan worden ze binnen 30 dagen
schriftelijk door het college beantwoord.

Stef Leliveld vraagt aan wethouder Tersteeg of
en hoe de raad betrokken wordt bij de verkoop
van de burgemeesterswoning. Hoe loopt de
procedure en hoe verhoudt zich dat tot de
Verordening 212. Daarin staat dat B&W de raad
vooraf informeert over dergelijke verkopen en
geen besluit neemt voordat de raad haar wensen
en bedenkingen heeft kunnen geven.
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Raad gaat daarmee akkoord en spreekt af voor 1
februari de vragen, wensen en opmerkingen bij
de griffie aan te leveren.

Met wethouder Tersteeg wordt afgesproken dat
voor het einde van de maand, dus voor de
sluitingsdatum, het college uitleg geeft aan de
raad over de procedure.
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Sluiting

23.00 uur

Nieuwkoop, 18 januari 2008
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