Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Nieuwkoop gehouden op donderdag
6 november 2008 om 20.00 uur in de raadzaal te Nieuwveen
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
Leden:

Op uitnodiging van
de raad aanwezig:

de heer F. Buijserd
de heer E.R. van Holthe
mevrouw M.G.J. Aartman (MPN)
de heer J.A.G. Aartman (MPN)
de heer W.J.M. Akerboom (MPN)
de heer G.A.H. Elkhuizen (MPN)
de heer S.A.M. Leliveld (MPN)
de heer A. van Putten (MPN)
de heer L.J.J. Visser (MPN)
de heer J. van der Vlugt (MPN)
de heer J.H. van den Bos (CDA)
de heer J.C. de Jong (CDA)
mevrouw N.H.M. Oosterhof-Heemskerk (CDA)
de heer A.H. Smit (CDA)
de heer J. Hardenberg (VVD)
mevrouw V.H.M. Lafère (VVD)
de heer G.J. Mur (VVD)
de heer F.A. Paymans (VVD)
de heer B. Dors (Progressief Nieuwkoop)

de heer H.J. Brouwer (wethouder)
de heer N. Jonker (wethouder)
mevrouw E. van Leeuwen-Koster (wethouder)
mevrouw A.J. Schrama-van Kessel (wethouder)
de heer drs. J.L.M. Tersteeg (wethouder)

M.k.a:

de heer A. de Bos (CDA)
de heer P.W.J. Stokman (CDA)
de heer C.Q.M. Hagenaars (Progressief Nieuwkoop)
de heer C.J.P. van Belzen (SGP/CU)

Verslag:

mevrouw I.L. Vos (Notuleerservice Nederland)

De voorzitter verzoekt om een moment stilte.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen bij de begrotingsraad.
Een bericht van verhindering is ontvangen van de heren De Bos, Stokman, Hagenaars en Van Belzen.
Mevrouw Aartman zal op een later tijdstip arriveren.
2.
Vaststellen agenda
De voorzitter deelt mee dat er twee moties zijn aangekondigd die geen relatie hebben met een
geagendeerd onderwerp.
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Deze moties zullen als 18a en 18b aan de agenda worden toegevoegd.
De heer De Jong verzoekt namens de CDA-fractie om agendapunt 14 van de agenda af te voeren en
terug te laten komen in de meningsvormende raad. Het onderwerp is onvoldoende bediscussieerd.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.
3.
Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4.
Vragenhalfuur
- De heer Elkhuizen heeft een vraag over pagina 203 van de begroting (prognosebalans). Er is een
bedrag begroot van 16.000 euro voor het realiseren van twee voetbalkooien. De heer Elkhuizen was in
de veronderstelling dat de discussie over voetbalkooien nog gevoerd moet worden.
Wethouder Schrama legt uit dat in het voorjaar, naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage, is
gesproken over het collegevoorstel om voetbalvoorzieningen te realiseren. De portefeuillehouder heeft
toen toegezegd met een voorstel te zullen komen. Op dit moment wordt geïnventariseerd in welke kern
een voetbalvoorziening zinvol is. Dit kan betekenen dat in meerdere kernen een kwalitatieve
verbetering moet worden aangebracht. In samenspraak met jeugd- en jongerenwerk neemt het college
van B en W alle wensen mee. Het bedrag dat is begroot zal in een breder verband worden besteed.
- De heer Elkhuizen refereert aan de voorjaarsnota van de Tweede Kamer en het amendement
Tang/Spekman. Vanuit het Rijk zal 50 miljoen euro extra beschikbaar worden gesteld voor
armoedebestrijding. Nieuwkoop komt een bedrag van 49.663 euro toe. Is dit bedrag al door de
gemeente ontvangen? Welke systematiek hanteert de gemeente om mensen, die voor deze extra
financiële ondersteuning in aanmerking komen, in de breedste zin van het woord te benaderen. Staat
het bedrag voor de feestdagen op de rekening van de betreffende burgers?
Wethouder Schrama vertelt dat het college van B en W het amendement Tang/Spekman dit jaar
uitvoert. ISDR zal daartoe een voorstel presenteren. Het betreft een eenmalig in 2008 uit te keren
bedrag, dat toekomt aan alle huishoudens die aan de criteria voldoen. De huishoudens die niet bekend
zijn zullen worden geïnformeerd c.q. worden opgeroepen gebruik te maken van deze mogelijkheid voor
extra financiële ondersteuning door middel van publicaties in het Witte Weekblad. Het is de bedoeling
om het bedrag rond 20 december 2008 over te maken.
- De heer De Jong stelt namens het CDA de volgende vraag. In de Bloemenstraat te Papenveer wordt
het asfalt vervangen. Dit asfalt ligt er pas vijf jaar, terwijl er sprake is van een afschrijvingstermijn van
15 jaar. Daarnaast wordt het wegdek 20 cm omhoog gebracht. Wie voert de verhoging voor de
woningen uit en voor wiens rekening komen de kosten? Hoe is gecommuniceerd met de bewoners van
de Bloemenstraat?
Wethouder Brouwer antwoordt dat het gaat om groot onderhoud en een herinrichting van de
infrastructuur op basis van duurzaam veilig. Het asfalt wordt vervangen door element verharding. Vijf
jaar geleden is slechts de toplaag vernieuwd. Bij rehabiliteren wordt het maaiveld gecompenseerd. Het
gaat om circa 10 cm en niet om 20 cm. Als niet wordt opgehoogd komt de straat onder water te staan.
Bij het ophogen worden de tuinen enkele meters meegenomen, maar de gemeente hoogt geen
particuliere tuinen op.
Bij de planvorming is uitvoerig gesproken met bewoners. Er is een inloopavond georganiseerd en huis
aan huis is een informatiebrief verspreid.
e

- De heer Leliveld wil graag duidelijkheid over de status van de 3 Fase kern Nieuwkoop. Spreker wijst
op de uitloop c.q. vertraging van het schoolproject in Noorden. De heer Leliveld verzoekt de wethouder
om de raad te informeren over de werkzaamheden en planning betreffende de sanering van De
Roerdomp te Nieuwkoop. Tenslotte constateert de heer Leliveld dat het angstvallig stil blijft rond de
ontwikkeling van De Zevensprong aan de Noordenseweg.
e

Wethouder Brouwer zegt over de 3 fase kern Nieuwkoop dat op 1 juli jl. een bouwvergunning is
verleend. De vergunning is aangeboden voor vier deellocaties. Er is gestart met een opzet voor de
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ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de artikel-19-lid 2-WRO-procedure. De eindversie wordt eind
november 2008 verwacht. Begin februari 2009 zal worden gestart met de planologische procedure. In
het derde kwartaal is een onderzoek gestart met betrekking tot bodem, flora en fauna et cetera. De
wethouder verwacht deze maand een rapport te ontvangen waarin de resultaten zijn verwerkt. Het
college van B en W voert constructieve gesprekken met het kerkbestuur.
Vanmiddag heeft het college van B en W met een landschapsarchitect gesproken over de inrichting van
het openbaar gebied. De landschapsarchitect zal een schetsplan maken.
De Project Bouwteam Opzet is van toepassing. De gemeente Nieuwkoop heeft vanuit Brussel een
subsidie van circa 420.000 euro ontvangen ten behoeve van de aanleg van een passantenhaven en de
herinrichting van het plein.
Voor de sanering van De Roerdomp is een beschikking afgegeven. Er is beroep aangetekend,
ondermeer tegen de tijdelijke demping van sloten. Onderzocht zal worden of de sloten open gehouden
kunnen worden. Tijdens een bewonersavond in De Rank is uitgelegd waarom het beter is om de sloten
tijdelijk te dempen.
Eind 2008 zal een keuze worden gemaakt ten aanzien van de aanvoerroute van zand en grond ten
behoeve van de sanering. De voorkeur gaat uit naar transport over het water. De saneringskosten zijn
gelijk genoemd in de grondexploitatie. De projectplannen c.q. scenario’s voor herontwikkeling worden
uitgewerkt en zullen aan de raad worden voorgelegd. Vervolgens kan het inspraaktraject worden
gestart.
De heer Leliveld wijst erop dat in het kader van de besluitvorming het mandaat bij de raad van de
voormalige gemeente Nieuwkoop is gelegd.
Wethouder Brouwer verwacht niet dat zal worden afgeweken van hetgeen in de voormalige gemeente
Nieuwkoop is besproken en afgesproken over de besluitvorming.
Wethouder Jonker zegt over De Zevensprong het volgende.
Voor het multicultureel centrum is vergunning verleend. Er zijn bezwaren ingediend. Deze bezwaren
zijn behandeld en ongegrond verklaard. De beroepstermijn sluit op 18 november 2008.
Voor de oprichting van 20 woningen is de vergunning nog niet verzonden. De exploitatieovereenkomst
van de ontwikkelaar is ontvangen. De beantwoording van de zienswijzen geeft aan dat alle bezwaren
ongegrond zijn verklaard. Deze maand nog volgt de formele beantwoording van de zienswijzen en zal
de vergunning aan de ondernemer worden toegezonden.
5.
Vaststellen diverse verslagen (2008/0089)
a.
Verslag besluitvormende raadsvergadering 2 oktober 2008
Het verslag van de besluitvormende raadsvergadering van 2 oktober 2008 wordt ongewijzigd vastgesteld.
b.
Verslag besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2008
Het verslag van de besluitvormende raadsvergadering van 16 oktober 2008 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
c.
Verslag besloten besluitvormende raadsvergadering 16 oktober 2008
De raad gaat akkoord met het opheffen van de vertrouwelijkheid van het verslag van de besloten
besluitvormende raadsvergadering van 16 oktober 2008, met uitzondering van een paar genoemde
getallen.
Het verslag van de besloten besluitvormende raadsvergadering van 16 oktober 2008 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
6.
Ingekomen stukken (2008/0090)
- Over ingekomen stuk 19 merkt de heer De Jong op dat er bijvoorbeeld in Korteraar geen
verkiezingsbord voor de waterschapsverkiezingen staat.
- Stuk 78: de heer Van Putten is van mening dat de inhoud van de structuurvisie Randstad 2040 een
politiek bestuurlijke werking krijgt, waarvan als lokale overheid moeilijk kan worden afgeweken. Spreker
roept op de consequenties inzichtelijk te maken van de beslissing van deze gemeente ten aanzien van
de lokale structuurvisie.
De voorzitter stelt voor om kennis te nemen van het materiaal en de reactie daarop van het college
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van B en W. De suggestie van de heer Van Putten komt als mosterd na de maaltijd. Om die reden heeft
het college van B en W heel snel en daardoor tijdig gereageerd.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.
7.
Raadsvoorstel Gemeentevlag (2008/0092)
De voorzitter laat een voorbeeld van de vlag rondgaan langs de raadsleden. Er zullen één tot vijf
exemplaren worden gemaakt. Overigens wordt de gemeentevlag alleen gehesen als de Commissaris van
de koningin of de koningin de gemeente bezoekt.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Namens de raad feliciteert de voorzitter de ontwerper van de gemeentevlag.
FINANCIELE STUKKEN
8.
Raadsvoorstel Programmabegroting 2009 (2008/0093)
De heer Dors spreekt zijn waardering uit voor de totstandkoming van de Programmabegroting 2009. Toch
heeft Progressief Nieuwkoop nog de volgende opmerkingen.
De doelen en middelen zijn onvoldoende scherp gedefinieerd. De inhoud van de programma’s zelf
‘rammelt’. Meer samenhang is wenselijk en kan worden bereikt door aan de programma-indeling een
andere inhoud te geven.
Voor wat betreft de lasten voor 2009 kan Progressief Nieuwkoop zich vinden in de tarieven. Begin 2009
zal de raad het belastingstelsel onder de loep nemen.
Het zal de nodige tijd kosten om de uitwerking van de Structuurvisie tot stand te laten komen. Progressief
Nieuwkoop adviseert met klem om te proberen alle relevante partijen aan tafel te krijgen om tot een winwinsituatie te komen.
In het gebied Noordse buurt heerst onrust over alle op handen zijnde ontwikkelingen. De kosten voor het
project zijn hoog.
In het kader van het beheerplan Natura 2000 is het belangrijk om een zo breed mogelijk gedragen traject
van start te laten gaan.
De heer Dors loopt de verschillende programma’s langs.
- Algemeen bestuur: Het programma mist doelen en middelen.
- Openbare orde en veiligheid: Nieuwkoop is veilig, maar de gemeente mag niet op haar lauweren gaan
rusten. Over de overlast van drugs wordt niet veel genoemd. Progressief Nieuwkoop vraagt meer
aandacht voor dit probleem.
- Verkeer, vervoer en waterstaat: de term ‘duurzaam veilig’ komt in het gehele programma niet voor. In
het kader van duurzaam veilig zou de Langeraarseweg voorop moeten staan en vanwege de
ontwikkeling van een woonzorgzone zou ook de Achterweg een belangrijke positie moeten krijgen in
het kader van duurzaam veilig.
- Economische zaken: de arbeidsmarkt krimpt. De verloedering van de bedrijventerreinen moet nodig
eens worden besproken in de raad. Ontwikkelingen zouden op regionale bedrijfslocaties moeten
plaatsvinden.
- Onderwijs: er wordt onvoldoende concreet beleid genoemd. Wat wordt gedaan om knelpunten weg te
nemen?
- Cultuur en recreatie: Progressief Nieuwkoop is tevreden met de opening van het bezoekerscentrum
van Natuurmonumenten. Het bezoekerscentrum trekt mensen en dat is goed voor ondermeer de
detailhandel. Ten aanzien van de VVV wacht Progressief Nieuwkoop op een standpunt van de fracties
van MPN en CDA, want zoals het nu in het programma staat wordt het niet veel anders voor de VVV.
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: er lijkt sprake van een tegenstrijdigheid.
Enerzijds zullen meer huisbezoeken worden afgelegd om zogenaamd ‘tandenborstels te tellen’ terwijl
men anderzijds tijdens het bezoek wil beoordelen of men onder een bepaalde categorie valt die in
aanmerking komt voor maatschappelijke dienstverlening.
De uitbesteding aan ISDR van huishoudelijke hulp is met een jaar verlengd. Er bereiken Progressief
Nieuwkoop veel signalen dat de heraanbesteding (te) scherp is geprijsd. Er wordt een enorme druk
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gelegd op de werkuitvoerenden. Dat zal de kwaliteit van de zorg niet ten goede komen.
De fractie verzoekt om een tijdige evaluatie van huishoudelijke hulp, zoals deze is uitbesteed aan de
ISDR. De criteria van aanbesteding verdienen specifieke aandacht.
- Volksgezondheid en milieu: de motie over de gescheiden inzameling van plastic is door de raad
overgenomen. Daarover staat echter niets vermeld in de Programmabegroting. Wordt de motie
uitgevoerd?
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting: de fractie ziet uit naar de Woonvisie en is een voorstander
van goedkope, kleine, kwalitatief goede woningen bouwen primair in de huursector.
De heer Dors meldt dat Progressief Nieuwkoop niet voornemens is amendementen of moties in te dienen.
(Mevrouw Aartman sluit zich aan bij de raadsvergadering.)
De heer De Jong vertelt dat de CDA-fractie verheugd is over het feit dat een sluitende begroting 2009 is
opgemaakt. De Programmabegroting is overzichtelijk en goed leesbaar.
De programma’s sluiten goed op elkaar aan. Er wordt gewerkt aan de Structuurvisie, waarvan ondermeer
Natura 2000 onderdeel uitmaakt.
Over het programma Algemeen bestuur zegt spreker dat het CDA van mening is dat het algemeen
bestuur het goed doet.
Het CDA dient 3 moties in met betrekking tot de volgende programma’s.
Openbare orde en veiligheid:
Mevrouw Oosterhof licht de motie ‘vernielingswijzer’ toe en leest deze voor.
MOTIE
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
programmabegroting (2008-0093)
Gelet op artikel 58 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Nieuwkoop:
Constaterende dat:
• Er in onze gemeente ieder weekeinde wel vernielingen gebeuren;
• Onze gemeente in de krant als veiligste gemeente genoemd wordt;
• Er voor onze inwoners geen inzicht is wat het kost om de vernielingen te herstellen.
Overwegende dat:
• Wij een transparante gemeente willen zijn;
• Wij als CDA staan voor een gespreide verantwoordelijkheid;
• Wij hopen dat er meer sociale controle ontstaat.
Verzoekt het college:
• Een Vernielingswijzer in te stellen, waarbij het bedrag en de aard genoemd wordt van de
gemeentelijke eigendommen die de afgelopen maand in onze gemeente vernield zijn en daarbij
een oproep wordt gedaan aan inwoners om voorvallen te melden;
• Deze maandelijks te publiceren in het Witte Weekblad.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de CDA fractie; Nicolette Oosterhof en Jan de Jong
Verkeer, vervoer en waterstaat:
De heer Van den Bos licht de motie ‘vrijwilligers’ toe.
MOTIE
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De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
programmabegroting (2008-0093)
Gelet op artikel 58 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Nieuwkoop:
Constaterende dat :
• In de Tweede Kamer op 18 september 2008 een motie van de Christen Unie is aangenomen om een
vrijwilligersverzekering mogelijk te maken;
• De gemeenteraad van de VNG een brief heeft ontvangen over dit onderwerp (kenmerk
BAOZW/U200801746, zie bijlage);
• Ook in onze gemeente nog geen sprake is van een algemene verzekering voor de vele vrijwilligers
actief binnen clubs, verenigingen etc . De vrijwilligers direct werkzaam voor de gemeente (met name
vrijwillige brandweer) zijn uiteraard wel verzekerd;
• Er nog geen duidelijkheid is over zowel de kosten van de verzekering als de omvang van de
additioneel door de rijksoverheid aan de gemeente ter beschikking te stellen middelen.
Overwegende dat:
• Onze gemeente veel waarde hecht aan de inzet van vrijwilligers in onze samenleving;
• De rijksoverheid (financiering) en het VNG (de verzekering) mogelijkheden bieden om alle vrijwilligers
actief binnen gemeenten te verzekeren;
• Door gebruik te maken van het voorstel van de VNG sprake is een collectieve verzekering met een
uniforme dekking voor vrijwilligers actief binnen vele gemeenten in Nederland;
• Er in de contourennota subsidiebeleid zoals door de raad is vastgesteld staat : Voor alle vrijwilligers
geldt dat zij bepaalde risico’s lopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, ook bij
werkzaamheden die een relatie hebben met de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Om te
voorkomen dat vrijwilligers door deze risico’s afhaken wordt uitgegaan van het mogelijk bekostigen
van aanvullende verzekeringen.
Verzoekt het college van B en W:
1. Zo spoedig mogelijk voor onze gemeente een vrijwilligersverzekering te sluiten als bedoeld in de brief
van de VNG;
2. De kosten van deze verzekering te dekken vanuit de additioneel door het rijk ter beschikking te stellen
middelen. Indien deze niet afdoende blijken te zijn een deel van de middelen die reeds beschikbaar
zijn ten behoeve van stimulering van vrijwilligerswerk of ondersteuning vrijwilligersorganisaties
hiervoor aan te wenden;
3. de additioneel ter beschikking gestelde middelen direct in te zetten voor dit doel.
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van het CDA, J. H. van den Bos en Apollo Smit
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening:
Mevrouw Oosterhof licht de motie ‘alcohol- en drugsgebruik’ toe.
De CDA-fractie is van mening dat het goed is dat een regionale en integrale aanpak wordt toegepast. Het
is ook belangrijk om in eigen gemeente snel met een plan van aanpak te komen.
MOTIE
De Raad van Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
programmabegroting (2008-0093);
Kennis genomen hebbend van:
• Programma 7, opgenomen in de Programmabegroting 2009 en de Tweede Tussentijdse
Rapportage 2008.
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Constaterende dat:
• Als specifieke doelstelling in de programmabegroting 2009 o.a. is opgenomen “het verminderen
van het alcohol- en drugsgebruik”;
• De wethouders, belast met gezondheidszorg van de gemeenten in Zuid-Holland Noord besloten
hebben om te komen tot een integrale en regionale aanpak;
• De wethouder gezondheidszorg van Jacobswoude hierbij het voortouw zal nemen;
• Het doel van deze samenwerking is om te komen met een regionaal en integraal pakket van
maatregelen om de beschikbaarheid en gebruik van alcohol (en drugs) te reguleren, gericht op
het terugdringen van het gebruik hiervan met name onder jongeren;
• Om te komen tot een voor de deelnemende gemeenten uniform pakket van maatregelen een
regionale stuurgroep en een regionale werkgroep zal worden opgericht;
• In de begroting van 2008 een bedrag van 15.000 euro is opgenomen welke middelen echter nog
niet zijn besteed;
• Volgens de Tweede Bestuursrapportage 2008 in het vierde kwartaal 2008 nog initiatieven worden
ontplooid.
Overwegende dat:
• Het gebruik van alcohol en drugs, met name onder de jeugd van Nieuwkoop, de raad zorgen
baart;
• Een regionale opzet en aanpak noodzakelijk is maar dat dit tevens de uitvoering van de aanpak
van lokale problemen kan vertragen;
• In het Raadsprogramma onder hoofdstuk 7 duidelijk is weergegeven dat de raad een krachtig,
helder en consequent beleid wenst t.a.v. bestrijding van overmatig alcoholgebruik en
drugsgebruik met name door de jeugd en dat partijen wensen dat het gewenste beleid eind 2007
in uitvoering is;
• Al geruime tijd het alcohol- en drugsbeleid onderwerp van discussie is in de raad en in andere
overlegstructuren maar dat de raad van concrete stappen nog niet is gebleken.
Verzoekt het college van B en W:
• Uiterlijk in het eerste halfjaar 2009 actie te ondernemen ter voldoening aan het gestelde in het
raadsprogramma en de plannen hiertoe voor het einde van het jaar 2008 met de raad te
informeren;
• Het budget voor 2008, voor zover dit niet in dit jaar wordt besteed, door te schuiven naar 2009.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de CDA-fractie: Nicolette Oosterhof en Jan de Jong
De heer Van den Bos meldt dat de CDA-fractie over de overige programma’s geen aanvullende
opmerkingen meer heeft. Hij verwijst voor eerder gemaakte opmerkingen naar de meningsvormende raad.
De heer Mur merkt op dat de VVD-fractie het een goede zaak vindt dat een sluitende begroting is
gepresenteerd. De fractie heeft wel moeite met het realistisch gehalte. De grondpolitiek baart de VVDfractie zorgen.
De Structuurvisie is afhankelijk van hoe de Noordse buurt tot ontwikkeling wordt gebracht.
Het college van B en W kijkt naar de gevolgen van de economische recessie en de kredietcrisis voor deze
gemeente. De VVD-fractie is benieuwd naar de conclusies.
Ook de personele ontwikkeling is voor de fractie een zorgpunt. Externe invulling brengt hogere lasten met
zich mee. Het college van B en W zegde nadere informatie en een discussiemoment toe.
Grote zorgen maakt de VVD-fractie zich over de lasten voor de burgers. De lasten zijn het afgelopen jaar
fors gestegen. Volgens de berekeningen van de fractie betaalde de burger 14,5% meer ozb. Het geld is
vervolgens gebruikt om gaten in de begroting te dichten. De gemeente heeft de kostenbeheersing niet in
de hand. Het is jammer dat het college van B en W slechts verwijst naar de inflatiecorrectie.
Ten aanzien van het wegenonderhoud vraagt de VVD specifieke aandacht voor de bereikbaarheid van
wijken voor hulpdiensten.
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De heer Aartman zegt dat de MPN-fractie blij is met de sluitende begroting. Ook op de lange termijn is de
begroting sluitend en dat is een goede zaak. Op consistente wijze worden de programma’s zodanig
neergezet zodat deze in de loop ter tijd met elkaar kunnen worden vergeleken.
In reactie op het standpunt van de VVD zegt spreker dat begroting wel degelijk realistisch is. Er zal
ongetwijfeld sprake zijn van risico’s, maar deze zijn beheersbaar. Het college van B en W heeft een actief
grondbeleid gevoerd. De MPN-fractie spreekt daarvoor haar complimenten uit. De grondposities zullen
hun geld waard zijn en de risico’s zijn klein.
De door het college van B en W gekozen constructie voor de Noordse buurt past bij hetgeen het
raadsprogramma voorstaat. De ontwikkeling is noodzakelijk voor een gezonde economische ontwikkeling
gedurende de komende 30 jaar.
Over de toename van extern personeel zegt de heer Aartman dat er sprake was van een behoorlijk
personeelstekort. Het college van B en W heeft eerder aangegeven dat de invulling van vacatures voor
problemen zorgde.
Voor de MPN weegt het kwalitatief binnenhalen van vast personeel zwaarder dan de kosten voor (tijdelijk)
extern personeel. De afgelopen twee jaar heeft de ambtelijke organisatie een sprong voorwaarts gemaakt.
De heer Aartman is verbaasd over de constatering van de VVD dat er sprake zou zijn van een forse
lastenstijging. De woonlasten worden vastgesteld op basis van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De
afspraak is dat de lastenstijging niet meer mag bedragen dan de inflatiecorrectie, te weten 2,75%. De
MPN-fractie onderschrijft de uitspraak van de VVD niet dat gaten worden gevuld met de opbrengst uit de
lastenheffing. De heer Aartman verzoekt de VVD-fractie om haar reactie te staven met een goede
onderbouwing.
In het kader van verkeer, vervoer en waterstaat benadrukt de heer Aartman dat de raad het college van
B en W zal houden aan de toezegging om het rapport en de analyse met betrekking tot wegenveiligheid
en duurzaamheid mee te nemen in het programma.
De MPN steunt de moties, zoals die zijn ingediend door de CDA-fractie.
De MPN-fractie dient de volgende motie in.
MOTIE
De raad in vergadering bijeen op 6 november 2008;
overwegende dat:
- volksgezondheid en milieu het geheel omvat van activiteiten en werkzaamheden op het gebied van
milieu, afvalverwijdering en –verwerking, riolering en waterzuivering, lijkbezorging en volksgezondheid
(bron: programmabegroting);
- de gemeente zich, voor het willen bereiken van het behoud en verdere verbetering van de
milieukwaliteit, allerlei doelstellingen heeft opgedragen;
- vanuit de structuurvisie, die naar verwachting in 2009 wordt vastgesteld, het milieubeleid van de
gemeente verder vorm wordt gegeven;
- we een groene en duurzame gemeente willen zijn;
- er allerlei alternatieve (schone) manieren van energieproductie zijn;
- de gemeente op milieugebied een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om duurzaamheid en verbruik
van energie, en de kosten voor energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
geeft het college van B en W de opdracht:
- een voorstel te doen om in dit kader aan de raad een plan van aanpak te presenteren waarin de
mogelijkheden zijn verwoord tot het besparen van energieverbruik binnen het gemeentelijk apparaat en
haar bezittingen in de breedste zin des woords. Daarbij dient o.a. gekeken te worden naar kosten en
opbrengsten, praktische haalbaarheid en zowel naar de toepassing van alternatieve
energiebesparende technieken op en in gemeentelijke gebouwen, alsmede naar de toepassing in de
openbare ruimte, rollend materieel et cetera.
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Mogelijke besparingen zullen desgewenst (de raad bepaalt) aangewend kunnen worden voor
lastenverlichtingen voor de inwoners van de gemeente.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN
De heer Mur constateert dat de heer Aartman zich geen zorgen maakt over de kredietcrisis. De MPN
steekt de loftrompet over het personeelsbeleid. De vraag is echter of de vacatures überhaupt wel ingevuld
moeten worden. De VVD wil die discussie gaarne afwachten. Wellicht moet een herbezinning van taken in
ogenschouw worden genomen.
De Noordse buurt wordt gepresenteerd als het vliegwiel van de structuurvisie. De VVD denkt daarbij
eerder aan luchtfietsen. Wat is de haalbaarheid van de aankoop van gronden ten behoeve van
transformatie als daar zo weinig te bouwen woningen tegenover staan?
De heer Mur verzoekt de voorzitter om de vergadering zo dadelijk kort te schorsen.
De heer Dors merkt op dat Progressief Nieuwkoop een voorstander is van het bevorderen van het
gedachtegoed rond duurzaamheid. De fractie dient geen motie in omdat het meeste al is aangegeven en
besproken bij de behandeling van de Perspectiefnota.
De motie van het CDA ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik wordt gesteund.
Ten aanzien van de ozb refereert de heer Dors aan zijn opmerkingen zoals die zijn gemaakt tijdens de
algemene beschouwingen.
Bij interruptie wijst de heer Paymans erop dat er sprake is van een scheve voorstelling van zaken. De
lastenstijging is meer dan de inflatie. De raad kan niet blijven volhouden dat het ‘slechts’ om een stijging
van 2,75% gaat.
Bij interruptie verzoekt de heer Aartman de VVD-fractie om een goede onderbouwing van haar bewering
dat er sprake is van een verhoging van 14,5%.
De heer Mur verwijst naar het bedrag van 4.786.817 euro in de begroting van 2008. In de begroting van
2009 wordt een opbrengst vermeld van 5.487.690 euro. Dit betreft een bedrag van 700.000 euro extra wat
een verhoging van 14,6% betekent.
Bij interruptie verwijst de heer Aartman naar de resultaatrekeningen. Er zijn woningen en bedrijven bij
gekomen.
De heer Mur wil de schorsing graag gebruiken om de taakstellende motie van de MPN nader af te wegen.
Energiebezuiniging wil niet direct zeggen: lastenverlichting.
De voorzitter schorst de vergadering.
SCHORSING (21.35 – 21.55 uur)
De voorzitter heropent de vergadering.
Wethouder Schrama zal ingaan op de moties over de verzekering voor vrijwilligers en alcohol- en
drugsgebruik.
Er is intern een opdracht uitgezet om aan de slag te gaan met de verzekering voor vrijwilligers. Het gaat
voor Nieuwkoop om een bedrag van 3375 euro. Onduidelijk is welke bijdrage er vanuit het Rijk komt.
De heer Van den Bos verzoekt het college van B en W om grondslagen voor dekking aan te geven.
De heer Mur vraagt zich af in hoeverre de verzekering een meerwaarde heeft voor verenigingen. Wellicht
bestaat de kans op dubbele verzekeringen. De VVD vindt het jammer dat het vanuit ‘ondersteuning
vrijwilligers’ zal worden betaald. De VVD heeft moeite met de motie.
Wethouder Schrama verwacht dat de verzekering volledig kan worden gefinancierd met de bijdrage
vanuit het Rijk.
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De heer Aartman vindt het mooi dat een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in de gemeente kan
worden afgesloten en waarbij de premie wordt gerelateerd aan het aantal inwoners. De MPN-fractie kan
volledig instemmen met de motie.
De heer Paymans vindt het niet netjes om uit de losse hand te stellen dat de rijksbijdrage toereikend zal
zijn. Wat is de urgentie van de verzekering? Het is raadzaam om het onderwerp een volgende keer, op
basis van onderliggende stukken, te bespreken.
De heer Van den Bos zegt dat het beter was geweest on de brief van de VNG toe te voegen. Overigens
is de verzekering heel goed gelijk te regelen.
Wethouder Schrama zegt over de motie alcohol- en drugsgebruik dat in samenwerking met de GGD voor
de gemeente Nieuwkoop een actieprogramma voor alcoholpreventie wordt opgesteld. Daarbij zullen
ondermeer jongerenwerkers, horecaondernemers, winkeliers en onderwijsinstellingen betrokken worden.
Door middel van structureel overleg zal aan de acties vorm worden gegeven.
Het pakket acties zal begin 2009 worden uitgezet om gericht en regionaal te komen tot een integrale
aanpak. Naast regionaal is de overheid dus ook lokaal bezig.
De wethouder roept in herinnering dat in het onderwijs ook aandacht wordt besteed aan het thema. De
politie voerde de campagne ‘Doe effe normaal” en ook de GGD schonk specifieke aandacht aan het
probleem. De wethouder wijst ook nog op de kwaliteitmeter ‘Veilig uitgaan’ en het Regionaal Kompas
vanuit Leiden.
Er gebeurt al veel op het gebied van alcohol- en drugspreventie.
De motie van het CDA kan het college onderschrijven. Het laatste punt van de motie zal in het voorstel dat
het college van B en W in februari 2009 verwacht te kunnen presenteren, worden meegenomen.
De heer Paymans zegt dat de VVD-fractie niet de indruk heeft dat het college van B en W alcohol- en
drugspreventie laat versloffen. Het is vreemd dat een collegepartij met een dergelijke motie komt. Het lijkt
een motie van wantrouwen.
Mevrouw Oosterhof is blij dat het college van B en W de motie steunt. Jammer dat de VVD de motie niet
steunt. Het is geen motie van wantrouwen.
Bij interruptie merkt de heer Paymans op dat de VVD niet tegen de motie is. De motie is overbodig.
De heer Aartman vertelt dat de MPN de motie beschouwt als ondersteuning van het beleid van de
wethouder. De MPN steunt de motie.
Wethouder Brouwer gaat nader in op de taakstellende motie ‘energiebesparing’.
De motie wordt positief ontvangen door het college van B en W, maar is op korte termijn niet uitvoerbaar,
in verband met capaciteitsproblemen. Het onderzoek kan niet voor de gestelde datum worden uitgevoerd.
De gemeente doet overigens al heel veel. Denk aan: openbare verlichting, dimmers, deelname Taskforce,
het treffen van voorzieningen in zwembaden, warmte-/koude opslag-installaties in scholen. Dit zijn
allemaal energiebesparende zaken.
In het kader van rollend materieel wordt bij vervanging overgegaan op kleinere auto’s met een milieulabel.
De wethouder stelt voor om het voorstel volgend jaar in de oriënterende raad te bespreken.
De heer Paymans zegt dat wederom de klassieke fout wordt gemaakt. De besparing van energie wordt
gelijkgesteld aan de besparing van kosten. Spreker mist een taakstelling in de motie. De motie leidt tot
niets. De VVD heeft geen behoefte aan deze motie.
De heer Dors begrijpt uit de beantwoording van de wethouder dan een groot deel van de motie al is
ingevuld. De motie lijkt daarmee overbodig, maar het is een goed signaal vanuit de raad om het
onderwerp hoog op de agenda te houden. Progressief Nieuwkoop steunt de motie, al moet men niet
verwachten dat er meer bespaard zal worden in euro’s.
De heer Elkhuizen complimenteert het college van B en W voor zoveel energiebesparende maatregelen.
Het is goed om alle maatregelen inzichtelijk te maken, zodat deze aan de inwoners kunnen worden
gepresenteerd. Er valt altijd meer te besparen. De MPN wil de motie handhaven.
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De voorzitter wijst erop dat de wethouder nuances heeft aangebracht. Er is geen ruimte voor een
gedetailleerde planning. Het college van B en W wil begin volgend jaar inzicht geven. Het onderwerp komt
op de actielijst van de raad.
De heer Elkhuizen deelt mee dat de MPN de motie intrekt.
Wethouder Brouwer legt uit dat de motie betreffende de gescheiden inzameling van plastic nog niet is
uitgevoerd vanwege een onduidelijkheid. In het tweede kwartaal zal in Cyclusverband zal iets worden
gedaan met de gescheiden inzameling van plastic.
Wethouder Tersteeg verwijst de VVD-fractie voor de onderbouwing c.q. berekening van de lastenstijging
naar de bijlage Toelichting bij de vaststelling van de tarieven ozb.
Er is rekening gehouden met een stijging van ongeveer 2% loondienststijging. Deze stijging is mee
verdisconteerd met de WOZ waarde van woningen.
De heer Mur zegt dat de VVD de berekening niet aanvalt. Het gaat erom dat vanuit de gemeenschap
meer geld vloeit naar de gemeentekas in verhouding tot wat in het verleden naar de gemeentekas vloeide.
Uiteindelijk betaalt een huishouden gemiddeld 14,6% meer ozb. Hoe valt dit te verklaren richting de
burgers?
De heer Aartman constateert dat de VVD de begroting 2008 vergelijkt met de begroting 2009, waardoor
er sprake is van opbrengstverhoging van 14,5%. Verhogingen moet men niet vergelijken op basis van
begrotingen. Een begroting bestaat uit voorlopige cijfers.
De heer Aartman vindt het een kwalijke zaak dat de VVD het op een dergelijke manier presenteert naar
de bewoners dat de gemeente zo rekent.
De heer Mur stelt voor om jaarrekeningen naast elkaar te leggen. Overigens is het aantal woningen niet
dien overeenkomstig toegenomen.
De heer Aartman wijst de heer Mur erop dat de gemeente slechts één jaarrekening kan overleggen. Er
valt dus niets te vergelijken.
Wethouder Tersteeg zegt over de motie ‘vernielingswijzer’ dat het college van B en W het experiment wil
aangaan, maar dan moet het zich wel beperken tot de gemeentelijke eigendommen. De wethouder stelt
voor om over te gaan op een tweemaandelijkse en een wat uitgebreidere publicatie op de
gemeentepagina. De taak moet budgetneutraal worden uitgevoerd.
De voorzitter brengt de Programmabegroting 2009 in stemming.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
De voorzitter schorst de vergadering.
SCHORSING (22.35-22.40 uur)
De voorzitter heropent de vergadering en brengt de ingediende moties in stemming,
De motie van het CDA betreffende alcohol- en drugspreventie wordt met algemene stemmen
aangenomen.
De motie van het CDA betreffende verzekering voor vrijwilligers:
Stemverklaring: de heer Paymans zegt dat de VVD pleitte voor rustige behandeling op basis van alle
beschikbare gegevens. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het college van B en W er
voldoende aan werkt. De VVD zal tegen de motie stemmen.
De voorzitter constateert dat de motie ‘verzekering vrijwilligers’ wordt aangenomen, met dien verstande
dat de VVD-fractie geacht wordt tegen de motie te hebben gestemd.
De aangepaste motie van het CDA over de vernielingswijzer wordt met algemene stemmen aangenomen.
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9.
Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2009 (2008/0094)
De heer Mur maakt namens de VVD de volgende opmerkingen.
- In de meningsvormende raad heeft de fractie reeds kenbaar gemaakt dat de grens voor termijnbetaling
(ozb) voor de VVD ter discussie staat. De fractie bedankt het college van B en W voor het overzicht. De
VVD stelt voor de grenswaarde naar 5000 euro te brengen en dient daartoe het volgende amendement
in.
AMENDEMENT
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van
raadsbesluit nummer 9 inzake de Verordening onroerende zaakbelasting 2009 (2008-0094a),
constaterende:
• dat in de verordening een grens van 2000 euro als limiet staat waaronder betalen in
termijnen is toegestaan;
• dat kleine ondernemers hierdoor de kans op betalen in termijnen niet hebben.
overwegende:
• dat voor de kleine ondernemer de inkomsten en uitgaven beter op elkaar zijn af te stemmen
indien de mogelijkheid van betalen in termijnen wordt geboden;
• dat het renteverlies voor de gemeente slechts relevant wordt bij de hogere bedragen.
concluderende:
• dat het verhogen van de grens naar 5000 euro voor de kleine ondernemers de mogelijkheid
van het betalen in termijnen mogelijk maakt.
besluit:
de limiet voor betalen in termijnen te verhogen naar 5000 euro.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend: De VVD-fractie: F.A. Paymans, J. Hardenberg, V.H.M. Lafère en G.J. Mur
- De VVD-fractie pleitte ervoor om voor precariobelasting geen object- maar waardegrondslag te
hanteren. De heer Mur verwijst naar het amendement van het CDA.
- Er is besloten tot het intrekken van de standplaatsverordening in Liemeer. De standplaatsverordening
kan niet los worden gezien van de leefbaarheid in een kern. Het primaat ligt bij de raad om een
beleidskader vast te stellen. De VVD dient hiertoe de volgende motie in.
MOTIE
De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van
raadsbesluit 9 (2008-0094) punt 2, inzake het intrekken van de Verordening Standplaatsrecht 2008,
constaterende:
• dat de raad geen beleidskaders heeft vastgesteld op het gebied van standplaatsen;
• dat diverse ondernemers hun zorgen hebben geuit op het door het college voorgenomen en in
werking gezette beleid op het gebied van standplaatsen;
• dat het doorvoeren van het standplaatsenbeleid zoals door het college wordt voorgestaan nog
niet in alle kernen is geëffectueerd.
overwegende:
• dat het in stand houden van de leefbaarheid in de diverse kernen hoog op de prioriteit lijst van de
raad staat;
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•
•
•

dat de concretisering van het begrip leefbaarheid nog niet met de raad is gewisseld;
dat betrokken ondernemers de branchering als cruciale factor beschouwen voor de leefbaarheid
en duurzaamheid van de bewinkeling in het kader van het standplaatsenbeleid;
dat de afspraken die door het college met enkele ondernemers inzake het standplaatsenbeleid
zijn gemaakt voor een beperkte duur is.

concluderende:
• dat het stellen van duidelijke beleidskaders door de raad het college ondersteunt in de uitvoering
van beleid.
draagt het college op:
• om met onderbouwde beleidskaders ter vaststelling in de raad te komen, alvorens verder te gaan
met het effectueren van het standplaatsenbeleid.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend, de VVD-fractie: F.A. Paymans, J. Hardenberg, V.H.M. Lafère en G.J. Mur
De heer Aartman dient namens een motie in met betrekking tot betalingstermijnen, welke motie in lijn is
met de motie van de VVD.
MOTIE
De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094);
overwegende:
- dat inwoners van de gemeente Nieuwkoop onder voorwaarden de mogelijkheid hebben de
gecombineerde aanslagen ozb, afvalstoffenheffing, rioolbelasting en hondenbelasting in 10 termijnen te
betalen;
- dat wanneer de gecombineerde aanslag gelijk is of meer dan 3.000 euro, die mogelijkheid niet bestaat;
- dat een algehele betalingsmogeljjkheid in 10 termijnen niet wenselijk is vanwege het gederfde
renteverlies.
concluderende:
- dat de begrenzing voor een aantal bewoners bezwaarlijk kan zijn.
verzoekt het college om:
de grens voor de mogelijkheid tot gespreide betaling voor de gecombineerde belastingaanslag op te
rekken naar de grens van 3.000 euro.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN
De heer Leliveld licht de volgende in te dienen motie toe.
MOTIE
De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094);
Constaterende dat:
- taxatiewaarden voor de heffing van ozb na verkoop van een onroerende zaak automatisch worden
vastgesteld op de transactiewaarde van de betreffende onroerende zaak;
- er door de aantrekkelijkheid van het gebied van de gemeente Nieuwkoop met enige regelmaat
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exorbitante transacties plaatsvinden;
- dat de onroerende zaak belasting ook werkt met referentiewaarden;
- dat het werken met deze referentiewaarden ingeval van een exorbitante transactie onrechtvaardige
doorwerking heeft naar de gerefereerde objecten.
Verzoekt het college van B en W:
passende maatregelen te nemen zodat, indien de transactiewaarde van een object meer dan 10% afwijkt
van de oorspronkelijke taxatiewaarde, er een nieuwe volledige taxatie ter plaatse van het object
plaatsvindt.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN
De heer Paymans wijst erop dat de huidige regelgeving al aangeeft op welke wijze men zich kan
verzetten tegen de vastgestelde waarde. Wat voegt deze motie daaraan toe? Wat als de taxatiewaarde
10% of meer lager ligt?
De heer Leliveld antwoordt dat hij over de laatste vraag niet goed heeft nagedacht. De motie beoogt dat
wordt voorkomen dat burgers het ongemerkt over zich heen krijgen. De motie heeft de intentie om de
burger werk te besparen.
De heer Paymans stelt voor om in de motie tussen 10% en afwijkt: naar boven te vermelden:
De voorzitter vraagt of de MPN met het laatste kan instemmen.
Namens de MPN gaat de heer Leliveld akkoord met het voorstel van de heer Paymans.
De heer Leliveld dient de motie ‘ramkraken’ in en licht deze toe.
MOTIE
De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094);
Constaterende dat:
- ondernemers zich alle moeite getroosten om maatregelen te treffen voor het voorkomen van crimineel
geweld zoals ramkraken;
- recent de aanslagen precarioheffing zijn verstuurd;
- in deze aanslag juist ook een heffingsbedrag is opgenomen voor het hebben van voorzieningen tot het
tegengaan van bijvoorbeeld ramkraken;
- dit te wel een heel vreemde gang van zaken is.
Verzoekt het college van B en W
een vrijstellingsmogelijk te creëren in de precarioheffing voor het aanbrengen en in stand houden van
voorzieningen t.b.v. het tegengaan c.q. beschermen tegen crimineelgeweld.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN
De heer Paymans constateert dat de invoering van deze precarioheffing zeer ongenuanceerd over komt.
Het gaat om behoorlijke aanslagen ten aanzien van soms ‘schrijnende gevallen’. De gemeente maakt met
deze heffing een slechte beurt. De VVD zal dit onderwerp ter discussie stellen als de raad over precario
komt te spreken.
De heer Elkhuizen dient de motie ‘hondenbelasting’ in en licht deze toe.
AMENDEMENT

14

De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094f);
Constaterende dat:
de gemeente Nieuwkoop voornemens is de hondenbelasting in haar gemeente te blijven heffen.
Concluderende dat:
de door het college toegezegde plannen, voorzieningen of tegenprestaties voor deze belasting niet zijn
gemaakt en/of gerealiseerd.
besluit:
Met ingang van 1 januari 2009 de hondenbelasting in de gemeente Nieuwkoop af te schaffen. Het tekort
voor 2009 te dekken uit de Algemene reserve en de tekorten voor later mee te nemen bij de evaluatie
belastingverordeningen.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN.
De heer Elkhuizen merkt op dat al een aantal keren is gesproken over het onderwerp hondenbelasting.
Het is volgens de MPN een ‘onzinbelasting’, want er wordt geen tegenprestatie geleverd. De MPN houdt
de wethouder aan zijn belofte.
De heer Paymans vraagt welke dekking de MPN voor ogen heeft voor het dichten van het gat in de
begroting.
De heer Elkhuizen beroept zich op de toezegging c.q. afspraak van ongeveer een jaar geleden. Dit komt
niet plotseling. De MPN acht het college van B en W bij machte om te kijken waar het bedrag vandaag
kan worden gehaald.
De heer Dors wijst erop dat de MPN een jaar daarvoor al de gelegenheid had om een amendement mét
dekking aan te nemen. Feitelijk is de MPN ontevreden over het beleid van de wethouder. Het college van
B en W geeft in zijn brief aan dat hondenbelasting een onderdeel vormt van de heroverweging van het
belastingstelsel.
De heer Elkhuizen zegt dat de MPN de wethouder toen een kans heeft gegeven om zijn toezegging na te
komen.
De heer Mur adviseert de MPN om te komen met een motie wanneer de fractie van mening is dat de
wethouder het beleid niet goed uitvoert.
De heer Smit vertelt dat de CDA het kwalijk vindt dat de MPN geen dekking aangeeft. Als gevolg van het
tekort kan de gemeente straks wellicht onder preventief toezicht worden gesteld.
De heer Aartman dient de motie ‘herziening lokaal belastingstelsel’ in en licht deze toe.
MOTIE
De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094);
Overwegende:
- Dat de basis en wijze van heffing van verschillende bestaande gemeentelijke heffingen niet altijd
logisch is en tot ongewenste uitkomsten kan leiden.
Concluderende:
- Dat het zinvol is de gemeentelijke belastingtarieven grondig te evalueren en de mogelijkheden te
onderzoeken de grondslagen te herzien.
Verzoekt het college van B en W om:
de raad der gemeente Nieuwkoop voor 1 april een voorstel aan te bieden over de wijze en vorm van
heffing van de gemeentelijke belastingen, zodat bij het aanbieden van de perspectiefnota 2010 een
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besluit kan worden genomen over de herziening van de grondslagen van het lokale belastingstelsel.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN
De heer Leliveld dient de motie ‘minimarkten’ in en licht deze toe.
Motie
De raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094);
Kennis genomen hebbende van:
de problematiek rond de minimarkten in een aantal kleinere kernen, niet zijnde de reguliere weekmarkten
in Nieuwkoop en Ter Aar.
Verzoekt het college van B en W:
om zo snel mogelijk passende maatregelen te nemen om concurrentievervalsing met de gevestigde
middenstand tegen te gaan c.q. te voorkomen, met gebruikmaking van de mogelijkheden zoals vermeld in
de toepasselijke verordening.
En gaat over tot de orde van de dag.
MPN
De heer Paymans verwijst naar de motie die de VVD eerder vanavond op hetzelfde onderwerp heeft
ingediend. Het college van B en W is niet van plan een toepasselijke verordening te maken. Een
minimarkt valt onder standplaatsenbeleid en niet onder de marktverordening.
De heer Leliveld erkent dat hij de motie verkeerd heeft verwoord. Het gaat inderdaad om
standplaatsenbeleid. De tekst van de motie zal als volgt worden aangepast:
In de laatste zin onder ‘Verzoekt het college’ zal het laatste deel zoals vermeld in de toepasselijke
verordening worden geschrapt en worden vervangen door: die het college van B en W heeft om het
standplaatsenbeleid aan te passen.
De heer Mur begrijpt uit de motie dat de MPN het helemaal uit handen wil geven aan het college van
B en W. De VVD vraagt het college van B en W om de raad nadrukkelijk te betrekken.
De heer Leliveld zou de actie zo snel mogelijk in werking willen laten treden. Over het vervolg zal het
college van B en W inderdaad met de raad van gedachte moeten wisselen.
De heer Van den Bos dient de motie ‘afvalstoffenheffing en rioolbelasting’ in en licht deze toe.
MOTIE
De Raad van Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008 ter behandeling van de
belastingverordeningen (2008-0094b/c);
Gelet op artikel 58 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Nieuwkoop:
Constaterende dat:
De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn in 2009 nog niet 100% kostendekkend. In
2009 bedraagt het percentage kostendekkendheid inclusief BTW bij de rioolrechten afgerond 92% en
bij de afvalstoffenheffing afgerond 84%;
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-

Er in het raadsprogramma 2007 – 2010 onder hoofdstuk 9 Algemene dekkingsmiddelen staat : De
partijen wensen een kostendekkend tarief voor beide belastingen;
Ook in 2010 en volgende jaren zal er bij voortzetting van bestaand beleid geen sprake zijn van
volledige kostendekkendheid. Als de kosten alleen met het inflatiepercentage stijgen en de
opbrengsten stijgen met eenzelfde factor, dan blijft de onderdekking in stand. Om in de toekomst
volledige kostendekking te kunnen realiseren is een kostenreductie nodig , of een extra tariefstijging
boven de inflatiecorrectie.

Overwegende dat:
De onroerende zaakbelasting een meer gedifferentieerde belasting is en de afvalstoffen – en
rioolheffingen in gelijke mate bij elk adres in rekening worden gebracht;
Dat huishoudens met een huurwoning of goedkopere koopwoning hierdoor minder zwaar belast
worden, wat het CDA uit sociaal oogpunt rechtvaardig acht;
Stelt de CDA fractie voor de tarieven van afvalstoffen- en rioolheffingen alleen met de index te
verhogen en eventuele onafwendbare kostenstijgingen op te vangen in de ozb tarieven;
Hierdoor zullen de mogelijke kosten stijgingen meer gedifferentieerd worden verdeeld;
De huidige verhouding tussen ozb tarieven en de heffingen is voor het CDA dus een goede
verhouding.
Geeft het college als indicatie mee:
Bij de nadere analyse van de belastingen in 2009 geeft de raad als indicatie aan het college mee dat de
afvalstoffen- en rioolheffing niet volledig kostendekkende tarieven behoeven te worden, wanneer dit
gevolg heeft dat de ozb tarieven naar beneden moeten worden bijgesteld en de bedoelde heffingen fors
moeten worden verhoogd
En gaat over tot de orde van de dag
Namens de CDA fractie: Jan van den. Bos en Apollo Smit
De heer Paymans constateert dat de motie sympathiek overkomt, maar in feite worden hiermee de
uitgangspunten waarop de heffingen zijn gebaseerd verloochend. De heffingen moeten namelijk
kostendekkend zijn.
De heer Dors vindt dat de heffing van ozb moet uitgaan van het principe ‘de sterkste schouders dragen
de zwaarste lasten’. Het is aan de raad om te bepalen hoe de gemeente omgaat met woonlasten.
Progressief Nieuwkoop steunt de zienswijze van het CDA.
De heer Aartman vindt het een sympathiek voorstel. Het is alleen de vraag of het onderwerp niet beter bij
de totale herziening van het lokale belastingstelsel aan de orde kan worden gesteld.
De heer Van den Bos dient de motie ‘forensenbelasting’ in en licht deze toe.
MOTIE
De Raad van Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 6 november 2008,
ter behandeling van de belastingverordeningen (2008-0094e);
Kennis genomen hebben van:
Het raadsvoorstel tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van
forensenbelasting 2009”.
Overwegende dat:
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- Deze belasting geheven wordt van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te
hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar, voor zich of hun gezin, een gemeubileerde
woning beschikbaar houden;
- Het tarief voor het belastingjaar 2009 434 euro per woning zal bedragen welk bedrag overeenkomt met
een onder de WOZ vallende woning met een waarde van 382.000 euro;
- Dit tarief jaarlijks wordt aangepast met de inflatiecorrectie, voor het jaar 2009 2,75%;
- Zodoende op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de werkelijke waarde dan wel inhoud in
m3 en oppervlakte in m2 van de woning met aanhorigheden;
- Dit tot uitkomsten leidt die door velen als niet rechtvaardig worden beschouwd;
- De Raad op 19 juni 2008 een tweetal moties heeft aangenomen, c.q. door het college zijn
overgenomen, waarin het college verzocht wordt in 2009 met een nota te komen betreffende de
mogelijkheid van het heffen van gemeentelijke belastingen (motie no. 7) en in 2009 een onderzoek uit
te voeren betreffende de grondslag, hoogte en reikwijdte van de forensenbelasting in relatie tot het
toeristisch recreatieve beleid (motie no.8);
- In de begroting 2009 aan opbrengst forensenbelasting is opgenomen 213.720 euro;
- Het van belang is dat in de begroting voor 2010 en volgende jaren een meer rechtvaardig systeem van
forensenbelasting wordt gehanteerd.
Verzoekt het college:
- In 2009, bij de nota herziening gemeentelijke belastingen 2010, het onderdeel forensenbelasting te
herzien;
- Hierbij met voorstellen voor een gedifferentieerd tarief te komen, waarbij de waarde van de woning, dan
wel de inhoud en de oppervlakte van het perceel mede bepalend zijn voor de hoogte van het tarief;
- Na te gaan of er eventueel nog andere grondslagen mogelijk zijn om te komen tot een tarief wat meer
recht doet aan het woongenot van belanghebbende.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de CDA-fractie: Jan van den Bos en Apollo Smit
De heer Dors is van mening dat de motie overbodig is, gezien de brief van het college van B en W. De
motie verengt het onderwerp. Elk belastingvoorstel gaat geld kosten. Het bedrag staat al ingeboekt. Het is
verstandig om als raad volgend jaar rustig naar het onderwerp te kijken.
De heer Van den Bos antwoordt dat de CDA-fractie niet wil tornen aan het bedrag. Het gaat om de
grootste waarde en het soort object.
De heer Aartman merkt op dat de motie past in de motie waarin het totale belastingstelsel aan de orde
wordt gesteld. De MPN-fractie is van mening dat wat er gebeurt, de opbrengst moet gelijk blijven. Spreker
adviseert de motie in het voorjaar integraal mee te nemen bij de behandeling van het lokale
belastingstelsel.
De heer Van den Bos zegt dat het CDA met deze motie daarop alvast een voorschot wil nemen.
De heer Paymans kan een heel eind meegaan in wat de heer Dors heeft gezegd.
Over de ruggen van hen die het financieel net kunnen volhouden wordt de forensen een enorm bedrag
opgelegd. Dat is een fout en dat wreekt zich nu. Er is nu geen mogelijkheid om de heffing voor
knelbedragen te verlagen. Echter als recreatiegemeente zal Nieuwkoop ook rekening moeten houden met
het lage segment.
De heer Aartman heeft naar aanleiding van de MPN motie betreffende hondenbelasting nog de volgende
aanvulling. Voor 2009 is er een overschot van circa 21.000 euro. Het tekort voor 2009 kan uit de
Algemene reserve worden gehaald. Volgend jaar kan met de behandeling van het belastingstelsel één en
ander worden herzien, echter op dit moment handhaaft de MPN-fractie haar motie.
De heer Dors zou de MPN-fractie willen adviseren om genoegen te nemen met de discussie over het
belastingstelsel, die in 2009 zal worden gevoerd. De dekking is gekunsteld en daarmee behoorlijk
onvoorzien.
Conform het Reglement van orde vraagt de voorzitter of de raad de agenda af wil maken, gezien het
gepasseerde tijdstip van 23.00 uur. De voorzitter zou willen voorstellen om dit agendapunt af te handelen.
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De voorzitter schorst de vergadering voor een kort moment.
SCHORSING (23.40 – 23.55 uur)
De voorzitter heropent de vergadering.
De heer Elkhuizen deelt mee dat de MPN het amendement ‘hondenbelasting’ intrekt.
De voorzitter constateert dat het amendement ‘hondenbelasting’ is ingetrokken.
Wethouder Jonker zegt dat de moties betreffende standplaatsenbeleid dat de motie, zoals ingediend door
de MPN-fractie door het college van B en W kan worden overgenomen. Het college zal kijken hoe het
beleid kan worden aangevuld en dit bespreken met ondernemers en standplaatshouders. Het
standplaatsenbeleid is beleid van het college. In Programma 4 staat een duidelijke doelstelling.
De VVD heeft gevraagd het beleid even ‘stil te zetten’. Dit kan niet, want het beleid loopt al.
Bij interruptie merkt de heer Mur op dat hij het jammer vindt dat de wethouder voorbij gaat aan het aspect
van in de raad vaststellen van beleidskaders. Overigens wil de VVD het beleid niet stilzetten. De fractie wil
niet dat wordt verder gegaan met effectueren.
Wethouder Jonker onthoudt de raad niets. Als in Programma 4 nog een aanvullend kader wordt gesteld,
dan gaat het college van B en W daarmee aan de slag.
Bij interruptie constateert de heer Paymans dat het inzicht van de wethouder is dat het
standplaatsenbeleid aan het college is. Dat is jammer want de wens van de raad is om beleidskaders te
stellen. Het college en de raad staan wat dat betreft tegenover elkaar.
De heer Aartman wijst erop dat de wethouder heeft toegezegd dat hij gaat communiceren met de
ondernemers en standplaatshouders over alle voor- en nadelen. Het is eigen beleid van het college, maar
de effecten zullen wel moeten worden meegedeeld aan de raad.
Wethouder Jonker zegt die transparantie toe.
Wethouder Tersteeg gaat nader in het op de amendementen van VVD en MPN inzake ‘termijnbetaling’.
Het college van B en W ziet geen heil in de voorstellen. De gemeente verleent al goede dienstverlening
aan de burgers. Het amendement heeft 10.000 euro aan renteverlies tot gevolg. Het college ontraadt
beide amendement. Het college van B en W geeft de raad in overweging om een grens van 2000 euro
aan te houden.
Over de motie ‘taxatiewaarde’ zegt de wethouder dat hiermee tegen de wet wordt ingegaan. Op basis van
de Wet WOZ en de waarderingsinstructie van de Waarderingskamer moet de Belastingdienst alle
transacties ten aanzien van waardering over transactiewaarde analyseren en beoordelen.
De motie wordt in feite al uitgevoerd. Het gaat om de afweging of alle transacties ter plaatse moeten
worden beoordeeld of dat gebruik wordt gemaakt van de regeling om een vergoeding uit te keren als een
bezwaarmaker in het gelijk wordt gesteld.
Het college van B en W wil zich graag houden aan de regels van de Waarderingskamer.
De heer De Jong constateert dat de motie niet kan worden uitgevoerd omdat daarmee tegen de wet
wordt ingegaan.
De voorzitter zegt dat de constatering van de heer De Jong juist is.
Wethouder Tersteeg adviseert de motie ‘ramkraken’ te vertalen in een amendement. De wethouder schat
in dat het om een klein aantal gevallen gaat. De wethouder is het eens met de MPN dat de betreffende
groep ondernemers niet extra mag worden belast.
De heer Leliveld meldt dat de motie ‘ramkraken’ wordt omgezet in een amendement ‘ramkraken.
Wethouder Tersteeg constateert dat er drie moties zijn met betrekking tot de herziening van het
belastingstelsel. Het college van B en W heeft al aangegeven in januari 2009 in een oriënterende
raadsvergadering over het belastingstelsel te willen praten. Het college onderschrijft de motie van de
MPN. De genoemde datum van 1 april 2009 is haalbaar. Het college van B en W zou de motie van de
CDA-fractie willen zien als input voor de discussie in januari 2009. De CDA motie is te afgebakend om nu
zonder meer te kunnen overnemen.
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De heer Van den Bos zegt dat de CDA-fractie in haar motie essentiële uitgangspunten noemt die
uiteraard moeten worden meegenomen in de discussie.
Wethouder Tersteeg legt uit dat de motie van het CDA te beperkend is voor het uitvoeren van de
werkzaamheden. De wethouder zou in 2009 tot een optimaal belastingstelsel willen komen.
De heer Leliveld deelt mee dat de MPN de moties ten aanzien van termijnbetaling en taxatie wil
handhaven en in stemming gebracht wil zien.
Wethouder Tersteeg benadrukt dat de motie ‘taxatie’ ingaat tegen de regels die op dat gebied gelden.
De voorzitter vult aan dat de motie niet uitvoerbaar is.
De heer Van den Bos meldt dat de CDA-fractie de moties zoals ingediend wil handhaven.
De voorzitter gaat over tot stemming.
Het amendement van de VVD met als onderwerp ‘limiet termijnbetaling’ wordt verworpen, met dien
verstande dat de VVD-fractie en Progressief Nieuwkoop geacht worden voor het amendement te hebben
gestemd.
Het amendement van de MPN met als onderwerp ‘oprekken grens gespreide betaling’ wordt met
algemene stemmen aanvaard.
Het amendement van de MPN met als onderwerp ‘precario’ wordt met algemene stemmen aanvaard.
Het geamendeerde raadsvoorstel Belastingverordeningen 2009 wordt met algemene stemmen
aangenomen.
De motie van de VVD-fractie met als onderwerp ‘standplaatsenbeleid’ wordt verworpen, met dien
verstande dat twee leden van de MPN-fractie, VVD-fractie en Progressief Nieuwkoop (7 stemmen) geacht
worden voor de motie te hebben gestemd.
De motie van de MPN-fractie met als onderwerp ‘minimarkt’ wordt aangenomen met dien verstande dat
de VVD-fractie geacht wordt tegen de motie te hebben gestemd.
De heer Leliveld meldt dat de MPN de motie ‘taxatiewaarde’ intrekt.
De voorzitter constateert dat de motie is ingetrokken.
De motie van de MPN-fractie met als onderwerp ‘evaluatie gemeentelijke belastingtarieven’ wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De motie van het CDA met als onderwerp ‘afvalstoffenheffing en rioolbelasting’ wordt verworpen, met dien
verstande dat de CDA-fractie geacht wordt voor de motie te hebben gestemd.
De motie van het CDA met als onderwerp ‘forensenbelasting’ wordt verworpen met dien verstande dat de
CDA-fractie en twee leden van de MPN geacht worden voor de motie te hebben gestemd.
Op 7 november 2008 om 00.25 uur schorst de voorzitter de vergadering tot maandag 10 november 2008.
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