agenda meningsvormende raad (deel I, VERVOLG)

datum
aanvang
plaats
voorzitter

11 december VERVOLG MR 4 december 2008
20:00 uur
Commissiekamer Nieuwveen
B. Dors

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
(0172-521309 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 Harmonisatie van beleid voor het beheer van de
algemene begraafplaatsen
B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beleidsvisie, het college
op te dragen deze nader uit te werken aan de hand van het
bijgevoegde uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties
inzichtelijk te maken. Daarnaast de beheersverordening en de
verordening begraafplaatsrechten 2009 vast te stellen.

Wethouder
Brouwer
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5. Raadsvoorstel Herstraten parkeerterrein zwembad Aarweide
B&W stelt de raad voor in te stemmen met het geheel herstraten van
het parkeerterrein bij zwembad Aarweide en de incidentele kosten van
€ 88.000 excl. BTW ten laste te brengen van de Algemene Reserve Vrij
Besteedbaar. Vanaf 2010 zal het parkeerterrein voor het structureel
onderhoud, als areaaluitbreiding, ondergebracht worden in het
beheerplan wegen.

Wethouder
Brouwer

6. Raadsvoorstel Rehabilitatiekosten voor de wegen na 2012
B&W stelt de raad voor de totale boekwaarde € 4,8 miljoen in één keer
af te schrijven, deze te boeken ten laste van de Algemene Reserve Vrij
Besteedbaar. Vanaf 2012 jaarlijks € 300.000 toe te voegen aan de
voorziening en meer financiële risico’s te nemen voor het dekken van
rehabilitatiekosten voor wegen buiten de bebouwde kom.
Alle cijfermatige onderbouwingen liggen ter inzage in de fractiekamer.

Wethouder
Brouwer

7. Raadsvoorstel Bescherming waardevolle houtopstanden
B&W stelt de raad voor de Verordening tot de tweede wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening (APV) Nieuwkoop 2007 vast te
stellen. Dit om met zo min mogelijk regeldruk waardevolle
houtopstanden in de gemeente te beschermen en in stand te houden.
De lijst van beschermingswaardige houtopstanden, deze wordt
vastgesteld door B&W, ligt ter inzage in de fractiekamer.

Wethouder
Brouwer

8. Raadsvoorstel Beheerplan Waterpartijen
B&W stelt de raad voor het beheerplan waterpartijen 2009-2021 vast te
stellen, de financiële consequenties vast te stellen
(kostendekkingsplan, storting in voorzieningen waterpartijen, overschot
inzetten voor openbaar groen) en de daarbij behorende
begrotingswijziging vast te stellen.

Wethouder
Brouwer
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9. Actielijst vorige MR I vaststellen
De actielijst van de Meningsvormende Raad van 23 oktober 2008 dient
vastgesteld te worden.
10. 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.
11. Sluiting
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