agenda meningsvormende raad (deel II)

datum
aanvang
plaats
voorzitter

11 december 2008
20:00 uur
Raadszaal Nieuwveen
Jan Hardenberg

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 Implementatieplan Ontwikkeling dienstverlening
2009-2014
B&W stelt de raad voor in te stemmen met het implementatieplan met de
daarin gestelde ambities, proces en planning. Het overgebleven budget
2008 over te hevelen naar 2009, het te verwachten tekort bij de 1e
tussentijdse rapportage 2009 bij te ramen en in het meerjarenperspectief
de geraamde kosten op te nemen.
Een aantal exemplaren van het implementatieplan ligt voor raadsleden
klaar in de fractiekamer.

Wethouder
Van Leeuwen

5. Raadsvoorstel Verordening Wmo-adviesraad
B&W stelt de raad voor deze verordening over de Wmo-adviesraad (Wet
maatschappelijke ondersteuning) vast te stellen. Deze verordening regelt
punten als taken, rollen en bevoegdheden binnen de Wmo-adviesraad.

Wethouder
Schrama

e

6. Raadsvoorstel 8 wijziging van de gemeenschappelijke regeling
ISDR
B&W stelt de raad voor de wijziging, die onder andere te maken heeft
met de herindeling van de gemeenten Jacobswoude en Alkemade tot
een nieuwe gemeente Kaag en Braassem, vast te stellen.
Op de lijst van ingekomen stukken van de raad voor 18 december 2008

Wethouder
Schrama
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treft u een aantal verordeningen aan die ter vaststelling aan het
Algemeen Bestuur zijn aangeboden.
7. Raadsvoorstel Ontwerpbegrotingswijziging RDOG 2009
B&W stelt de raad voor positief te oordelen over de voorliggende
begroting RDOG 2009. In te stemmen met diverse vormen van dekking
van de verhoging vanuit perspectiefnota, septembercirculaire 2008 en
WMO reserve en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te
stellen.
Over dit agendapunt moet uiterlijk 11 december 2008 een besluit
genomen worden door de raad. Aansluitend op deze meningsvormende
raad is er daarom een extra besluitvormende raadsvergadering.

Wethouder
Schrama

8. Raadsvoorstel Normenkader 2008
B&W stelt de raad voor het normenkader, voor het rechtmatigheids
oordeel van de accountant op de financiële administratie en de
jaarrekening, voor 2008 vast te stellen.

Wethouder
Tersteeg

9. Raadsvoorstel onderhoud gemeentelijke gebouwen
B&W stelt voor het beleidsplan beheer- onderhoud gemeentelijke
gebouwen en de daaraan gerelateerde beheerplannen voor 2008 tot en
met 2012 vast te stellen en de financiële consequenties voor de
voorziening vast te stellen.

Wethouder
Tersteeg

10. Raadsvoorstel Bestuurlijke Planning en Controlcyclus 2009
Wethouder
B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de voorgestelde bestuurlijke Tersteeg
planning en controlcyclus voor 2009, gelet op de financiële verordening
gemeente Nieuwkoop. Verder wordt voorgesteld om de 2e tussentijdse
rapportage de stand van zaken te laten bevatten van de eerste zeven
maanden in plaats van de eerste acht maanden.
11. Rapport Rekenkamer over inhuur derden
Dit indien het rapport van de Rekenkamer op tijd wordt aangeleverd.

Burgemeester

12. Raadsvoorstel Harmonisatie Verordening Rekenkamer
Het Presidium stelt voor de verordeningen uit de drie voormalige
gemeenten te harmoniseren tot één verordening om zo te voldoen aan
de Wet Ahri. De verordening vast te stellen en per 1 januari 2009 in
werking te laten treden.

Burgemeester

13. Raadsvoorstel Doorwerking beleidsregels en verordeningen
Burgemeester
B&W stelt de raad voor om wanneer verordeningen nog niet zijn
geharmoniseerd de verordening van de voormalige gemeente Nieuwkoop
van toepassing te verklaren op het grondgebied voor de gehele
gemeente Nieuwkoop zoals deze per 1 januari 2007 is ontstaan.
14. Raadsvoorstel standpunt ten aanzien van Schiphol
B&W stelt de raad voor een gemeentelijk standpunt ten aanzien van
Schiphol vast te stellen om zo te bevorderen dat er vanuit de gemeente
een éénduidig standpunt wordt ingenomen.
Dit voorstel heeft eerder op de agenda gestaan van de
meningsvormende raad van september 2008. Het oude raadsvoorstel en
–besluit zijn bijgevoegd.

Wethouder
Brouwer

15. Actielijst vorige MR II vaststellen
De actielijst van de Meningsvormende Raad van 30 oktober 2008 dient
vastgesteld te worden.
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16. 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.
17. Sluiting
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