agenda meningsvormende raad (deel I)

datum
aanvang
plaats
voorzitter

3 juli 2008
20:00 uur
Raadszaal Nieuwveen
Frits Paymans

Onderwerp

Portefeuille
houder

1. Opening
Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
o Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen
inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het
spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal
maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart
agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
o Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172521309 of griffier@nieuwkoop.nl)
2. Vaststellen agenda
3. Berichten uit B&W
a. Mededelingen
b. Afhandeling ‘oude ingekomen stukken’
c. Toezeggingen

College van
B&W

4. Raadsvoorstel Wegsleepverordening 2008
Wethouder
B&W stelt de raad voor de wegsleepverordening Nieuwkoop 2008 vast te Brouwer
stellen en de wegsleepverordeningen van de voormalige gemeenten
Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.
5. Raadsvoorstel Destructieverordening Nieuwkoop 2008
Wethouder
B&W stelt de raad voor de destructieverordening Nieuwkoop 2008 vast te Brouwer
stellen en de destructieverordeningen van de voormalige gemeenten
Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.
6. Raadsvoorstel Opstellen beheerplan infrastructurele kunstwerken
B&W stelt de raad voor een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen
voor het opstellen van een beheerplan. Dit bedrag te ontrekken aan de
voorziening kunstwerken en daarvoor een begrotingswijziging vast te
stellen.

Wethouder
Brouwer

7. Raadsvoorstel Beleidsuitgangspunten verkeersveiligheid
B&W stelt de raad de notitie “Verkeersveiligheid in de gemeente
Nieuwkoop”, vast te stellen.

Wethouder
Brouwer

gemeente nieuwkoop griffie

8. Raadsvoorstel Huisvestingsverordening 2008
B&W stelt de raad voor de huisvestingsverordening 2008 vast te stellen
en de bestaande huisvestingsverordeningen van Liemeer, Ter Aar en
Nieuwkoop in te trekken. B&W stelt tegelijkertijd dat een aanpassing van
de koopprijsgrens gewenst is.

Wethouder
Jonker

9. Raadsvoorstel Harmonisatie Marktverordening
B&W stelt de raad voor de marktverordening Nieuwkoop 2008 vast te
stellen en de marktverordeningen uit de voormalige gemeenten
Nieuwkoop en Ter Aar in te trekken.

Wethouder
Jonker

10. Raadsvoorstel Actualisering bestemmingsplannen
B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de notitie Actualisering
bestemmingsplannen, de planning vast te stellen, de begroting 2008 en
de daaropvolgende jaren te verhogen met € 100.000.

Wethouder
Jonker

11. Raadsvoorstel Delegatie projectbesluiten nieuwe Wet ruimtelijke
Wethouder
ordening.
Jonker
B&W stelt de raad voor de bevoegdheid tot het nemen van een
projectbesluit te delegeren aan het college. Ook worden voorstellen
gedaan over de verantwoording daarover aan de raad en de inbedding in
het bestemmingsplan. B&W stelt daarnaast de raad voor een commissie
in het leven te roepen, die de raad bijstaat in het houden van
hoorzittingen en de beoordeling van verzoeken over
bestemmingsplannen.
12. Raadsvoorstel Planschadeverzoek
B&W stelt de raad voor het verzoek om planschade, op basis van artikel
49 Wro, Oude Nieuwveenseweg 80 af te wijzen.

Wethouder
Jonker

13. Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties
Wethouder
B&W stelt de raad voor diverse grondexploitaties te actualiseren en de
Tersteeg
financiële consequenties door middel van een begrotingswijziging vast te
stellen. De achterliggende stukken zijn vertrouwelijk en liggen alleen voor
raadsleden ter inzage op de griffie.
14. Actielijst vorige MR I vaststellen
De actielijst van de Meningsvormende Raad van 29 mei 2008 dient
vastgesteld te worden.
15. 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.
16. Sluiting
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