Meningsvormende Raad (met één besluitpunt) 30 oktober 2008 ACTIELIJST

Besluitpunt
Instemmen met ontwerpbegroting 2009
Streekarchief Rijnlands Midden
(2008/0088)
B&W stelt voor in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2009 van het Streekarchief
Rijnlands Midden.

Van 20.00 tot 20.05 uur. Frans Buijserd
(voorzitter), Edzard van Holthe (griffier).
Aanwezig vanuit de raad:
MPN: Jaap Aartman, Margot Aartman,
Guus Elkhuizen, Hans van der Vlugt, Leo Visser,
Stef Leliveld, Aat van Putten.
CDA: Jan de Jong, Nicolette Oosterhof,
Jan van den Bos.
VVD: Frits Paymans, Victoire Lafère, Leen Mur,
Jan Hardenberg.
Progressief Nieuwkoop: Berry Dors.
De raad stemt in met de ontwerpbegroting 2009
van het Streekarchief Rijnlands Midden.

Nr

Onderwerp

Actie

1.

Opening

20.10 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Jaap Aartman
Griffier: Edzard van Holthe
MPN: Margot Aartman, Guus Elkhuizen,
Hans van der Vlugt, Leo Visser, Stef Leliveld,
Aat van Putten.
CDA: Tony de Bos (vanaf 20.15 uur),
Jan de Jong, Nicolette Oosterhof,
Jan van den Bos.
(fr.)Leen de Koning, Leon Zoet
VVD: Frits Paymans, Victoire Lafère, Leen Mur,
Jan Hardenberg.
Progressief Nieuwkoop: Berry Dors
(fr.) Joke van Boxtel, Jan Roos
SGP/CU: Collegeleden: Frans Buijserd, Pien Schrama,
Nico Jonker, Liesbeth van Leeuwen,
Henny Brouwer, Jan Tersteeg
Insprekers: de heer J.A.J.M. Riemen,
de heer P.D. Petersen, de heer Cees van Koert

2.

Vaststellen agenda

Ongewijzigd vastgesteld.

Insprekers

De heer J.A.J.M. Riemen aanslag als verrassing
en ook nog met terugwerkende kracht. Aanslag
wordt individueel toegestuurd, de aankondiging
ervan niet. Berekening onduidelijk. Heroverweeg
deze belastingheffing.
De heer P.D. Petersen toeristenbelasting is veel
eerlijker dan forenzenbelasting voor een kleine

gemeente nieuwkoop griffie

groep recreanten. Met stacaravan eigenaren vele
malen zwaarder belast dan inwoners.
Heroverweeg heffing forenzenbelasting.
Rioolheffing verhoogd van 2005 €34, naar 2006
€68 tot zelfs €112. Lijkt niet rechtvaardig.
De heer Kees van Koert, namens
ondernemersvereniging Nieuwkoop-Noorden. Het
huidige standplaatsenbeleid zonder branchering is
op termijn fataal voor een kleine kern als
Noorden.
3.

Berichten uit B&W
a. Mededelingen
b. Afhandeling ‘oude ingekomen stukken’
c. Toezeggingen

Wethouder Schrama deelt mee dat geld voor
volwasseneneducatie vanaf 2009 als
Participatiebudget weer naar gemeente komt.
Rijnstreekberaad heeft verzocht om overdracht van
deze middelen. B&W heeft hier voor overgangsjaar
2009 mee ingestemd.
Memo geldleningen ligt op tafel. Wethouder
Tersteeg licht deze toe. Liquiditeitsprognose komt
in decemberraad.

4.

Raadsvoorstel Programmabegroting 2009
B&W stelt de raad voor de begroting van
baten en lasten 2009 op programmaniveau
vast te stellen. In te stemmen met het
investeringsplan 2009-2012, kennis te
nemen van het meerjarenbeeld 2010-2012
en de genoemde risico’s te bevestigen.

Voorstel kan naar de besluitvormende
raadsvergadering van 6 november 2008 als
discussiestuk.
Een eerste begrotingswijziging is ook al
aangekondigd voor 6 november.

a

Algemeen over begroting

Middenpartij kondigt een motie aan om de
hondenbelasting af te schaffen.
VVD wil dat risico van grondexploitatie veel beter
in beeld wordt gebracht.
CDA kondigt een motie aan om de
forenzenbelasting af te schaffen.
Progressief Nieuwkoop had graag onderzoek
afschaffing woonforenzenbelasting in
programmabegroting willen zien (motie bij
perspectiefnota). Zorgen over grondposities en
bijbehorende exploitaties.
Wethouder Tersteeg zegt toe volgend jaar
gegevens 2008 naast 2009 en 2010 te plaatsen.
Nu bewust 2007 niet opgenomen.

b

Programma 0 Algemeen Bestuur

Progressief bepleit om na dorpsvisie Nieuwveen
een dorpsvisie voor Langeraar op te stellen.

c

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid

De burgemeester geeft aan dat drugs- en
alcoholoverlast wordt besproken in horecaoverleg.
De consequenties van overlast zijn bekend bij
horeca (ook bij overlast in directe omgeving).
Gemeentelijke handhavers lopen zelfs ’s nachts
rond.
Preventieambtenaren van brandweer zijn
aanwezig bij toekomstige bestemmingsplan
herzieningen.
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d
e

Programma 2 Verkeer, Vervoer en
Waterstaat
Programma 3 Economische Zaken

VVD geeft aan dat standplaatsverordening
bevoegdheid van raad zou moeten zijn.
Wethouder Jonker geeft aan dat overleg met de
ondernemersverordening Nieuwkoop/Noorden
over o.a. standplaatsverordening is geweest (op
hun eigen initiatief). Wethouder Jonker heeft
aangegeven bij de detailhandelsnota al vroeg
ondernemers te willen betrekken.

f

Programma 4 Onderwijs

Progressief Nieuwkoop overweegt een motie in te
dienen om een onderzoek te doen naar
verzelfstandiging van het zwembad.
Wethouder Van Leeuwen kondigt aan dat sluiting
van het zwembad als risico is benoemd, maar dat
er geen sprake van is.

g

Programma 5 Cultuur en Recreatie

Wethouder Jonker geeft aan dat het
monumentenbeleid in de raad van december 2008
komt.
Wethouder Van Leeuwen kan vraag over
verhoging van de inkomsten zwembad De Wel nog
niet beantwoorden. Zij komt hier op terug.

h

Programma 6 Sociale Voorzieningen en
Maatschappelijke Dienstverlening

Wethouder Schrama geeft aan dat binnenkort een
voorstel over de EKD regeling komt.

i
j

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Programma 8 Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

k

Programma 9 Algemene Dekkingsmiddelen

l

Rest van de begroting en de bijbehorende
stukken

Wethouder Tersteeg zal voor volgende week een
overzicht geven tussen de baten op pag. 175 in
vergelijking met de baten van vorige jaar.

5.

Raadsvoorstel Belastingverordeningen
2009
B&W stelt de raad voor de diverse
belastingverordeningen voor 2009 vast te
stellen. Waaronder die voor
rioolafvoerrechten, afvalstoffenheffing,
precariobelasting, forensenbelasting,

Voorstel kan naar de besluitvormende
raadsvergadering van 6 november 2008 als
discussiestuk.

CDA vraagt zich af of met de huidige mondiale
ontwikkelingen geen extra aanpassing van de
ambities moet komen.
MPN en VVD bevestigen dat heroverweging op
zijn plaats is.
Wethouder Tersteeg geeft aan dat eerst de
woonvisie wordt voorgelegd en in het verlengde
daarvan komt er weer een actualisatie van de
grondexploitaties.
Wethouder Tersteeg zegt toe dat de grootste
risico’s bij grondexploitaties vanzelf viermaal per
jaar aan de raad worden gepresenteerd:
Actualisatie grondexploitaties, 1e en 2e
bestuursrapportages en begroting. Indien nodig
wordt tussentijds de raad ook geïnformeerd.
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hondenbelasting, leges, marktgelden en
parkeerbelasting.
a

Verordening Onroerend Zaken Belasting
2009

Waarom alleen voor kleine bedragen is betaling in
10 termijnen mogelijk? De VVD wil iedereen in
termijnen kunnen laten betalen.
Progressief Nieuwkoop stemt hiermee in.
VVD overweegt OZB vrijstelling.
Wethouder Tersteeg geeft aan dat betaling in
termijnen gebonden is aan regionale afspraken. Hij
geeft raad mee dat zonder grens er veel
renteverlies voor de gemeente is. Wethouder
Tersteeg geeft aan dat consequenties van
verhoging van de grens van €2.000 naar bijv.
€5.000 of €10.000 in beeld wordt gebracht.

b
c
d

Verordening Rioolrechten 2009
Verordening Afvalstoffenheffing 2009
Verordening Precariobelasting 2009

e

Verordening Forensenbelasting 2009

Zie boven, algemeen over de programmabegroting

f

Verordening Hondenbelasting 2009

Zie boven, algemeen over de programmabegroting

g

Legesverordening 2009

De legesverordening moet volgens auditcommissie
worden aangepast. Dit is nog niet gebeurd.

h
i
6.

Verordening Marktgelden 2009
Verordening Parkeerbelasting 2009
Raadsvoorstel Tweede tussentijdse
rapportage 2008

7.

Actielijst vorige MR II vaststellen
De actielijst van de Meningsvormende Raad
van 18 september 2008 dient vastgesteld te
worden.

8.

Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt

9.

Sluiting

Om 23.00 uur

Wat berekent gemeente aan Oasen aan
precariobelasting en wat berekent Oasen door aan
de klant?
Wethouder Tersteeg kan dit uitzoeken, maar niet
binnen een week.

Voorstel kan naar de besluitvormende
raadsvergadering van 6 november 2008 als
discussiestuk.
Opmerkingen zijn al met programmabegroting
behandeling meegenomen.
Ongewijzigd vastgesteld
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