MENINGSVORMENDE RAAD I 2 DECEMBER 2010

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

Aanwezig:
Voorzitter: Jan de Jong
Griffier: Edzard van Holthe
CDA: Marcel Brouwer; Arie van Wijk
Samen Beter Nieuwkoop: Janine Wahl;
Leo Visser;
Jasper Moek
VVD: Donja Kooman-Hoogervorst;
Frits Paymans
Paul Platen
MPN: Pien Schrama-van Kessel;
Teun Baas;
Progressief Nieuwkoop: Joke van Boxtel;
Jan Roos
D66: Marco Oehlenschläger;
Joke van der Poel;
SGP/CU: Elias van Belzen
Collegeleden: Trudy Veninga,
Guus Elkhuizen, Jelle Moraal
Gasten: Hans Slooijer (rekenkamerdirecteur);
Bart Remmen (rekenkameronderzoeker)
Insprekers: André van Leeuwen (over niet
geagendeerd onderwerp) en Kees van Dam,
Rob Reehorst en Jaap Croockewit (over
agendapunt 4)

2.

Vaststellen agenda

André van Leeuwen spreekt in over de
ontwikkeling van de grafrechten van zijn
ouders. Bovendien spreekt hij over de
ontwikkeling van de kassen.

3.

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport
Realisatie Onderwijshuisvesting
Buytewech-Oost
De rekenkamerdirecteur doet, op basis van
dit rekenkameronderzoek naar het ontstaan
van de tekorten bij de besluitvorming rond
de bouw van de school, enkele
aanbevelingen aan de raad om in de
toekomst soortgelijke situatie te
voorkomen. De rekenkamerdirecteur is
uitgenodigd.

Rekenkamerdirecteur Hans Slooijer ligt het
rapport, de bevindingen en de aanbevelingen
toe. Veel zaken zijn al aangepakt. Hij beveelt
de raad aan vooral vooraf goed op de kaders
te letten en telkens terug te grijpen op dit
kader gedurende het traject. Verbind ook
termijnen aan de aanbevingen.
De rekenkamerdirecteur beaamt dat op pag.
20 twee ‘foutjes’ zijn geslopen in het
onderschrift van het plaatje: ‘constante
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waarde’ moet zijn ‘contante waarde’ en ‘E van
Elleboogvaart’ i.p.v. ‘E van Achterweg’.
De raad heeft voldoende informatie om
16 december een besluit te nemen.
Het mag als een hamerstuk geagendeerd
worden.
Waarbij wel de intentie wordt uitgesproken om
nog wel op aanscherping van de kaderstelling
terug te komen.
4.

Raadsvoorstel Bestemmingsplan
Westkanaalweg 99-100 (oude locatie
Digros)
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
de nota zienswijzen en de beantwoording,
het bestemmingsplan vast te stellen maar
geen exploitatieplan vast te stellen.

Kees van Dam twijfelt aan de
maatschappelijke behoefte aan twee-ondereen-kap woningen. Ze tasten bewoners in
privacy aan. Laden en lossen via
Westkanaalweg is volgens hem onveilig. Hij
verzoekt de raad het bestemmingsplan te
heroverwegen.
De heer Reehorst vreest dat supermarkten in
kleine kernen leeglopen.
De heer Croockewit bevestigd de woorden
van de heer Reehorst. Het is een punt van
aandacht in detailhandelsnota is dat
supermarkten in kleine kernen levenskrachtig
moeten kunnen blijven. Kijk ook naar de
vastgestelde planologische kaders en dus ook
de effecten voor andere kernen.
Wethouder Moraal geeft aan dat er op dit
moment nog geen ondertekende
samenwerkingsovereenkomst is tussen
gemeente en Majan Beheer. Deze
ondertekening wordt wel op korte termijn
verwacht. Mocht het onverhoopt niet voor de
besluitvormende raadsvergadering van 16
december getekend zijn, dan adviseert de
wethouder de raad om dit voorstel uit te
stellen tot de volgende besluitvormende
raadsvergadering.
Wethouder Moraal is niet bekend met
raadsbesluit om de raad altijd hoorzittingen te
laten houden. Hij komt hier op terug. Als het
werkelijk zo is, dan zal het in toekomst anders
worden gedaan.
Wethouder Moraal geeft aan dat het
Keurmerk Veilig Wonen wordt opgenomen.
De raad heeft, mits de overeenkomst tijdig
wordt ondertekend, voldoende informatie om
16 december een besluit te nemen.
Het mag als een discussiestuk geagendeerd
worden.

5.

Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten
bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland
B&W stelt de raad voor de nota van
uitgangspunten voor de actualisering van
bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland

Wethouder Veninga zegt toe dat zij de
technische vragen van Paul Platen schriftelijk
zal behandelen voor behandeling in de
besluitvormende raadsvergadering.
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vast te stellen.

De raad heeft voldoende informatie om
16 december een besluit te nemen.
Het mag als een discussiestuk geagendeerd
worden onder meer omdat er nog antwoorden
op gestelde vragen komen

6.

Raadsvoorstel Kleinschalige Zorg
Noorden
B&W stelt de raad voor een budget van
€ 23.500 te verlenen en een budget van
€ 1.500 beschikbaar te stellen voor
onderzoek- en voorbereidingskosten.

De raad heeft voldoende informatie om
16 december een besluit te nemen.
Het mag als een hamerstuk geagendeerd
worden.

7.

Raadsvoorstel
Telecommunicatieverordening 2010
B&W stelt de raad voor deze verordening
vast te stellen.

Wethouder Elkhuizen zegt toe dat de
verordening voor 16 december wordt
aangevuld met een artikel over
schadeherstelregeling zoals in andere
verordeningen ook geformuleerd is.
De raad heeft voldoende informatie, mits de
aanvulling tijdig wordt aangeleverd, om
16 december een besluit te nemen.
Het mag dan als een hamerstuk geagendeerd
worden.

8.

Raadsvoorstel Wijziging
gemeenschappelijke regeling
Milieudienst West-Holland
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
de voorgestelde wijziging. Daarbij het
voorbehoud te maken op de in de
gemeenschappelijke regeling neergelegde
bevoegdheids- en taakverdeling en
werkwijze voor de toekomst i.v.m. de
verder doorontwikkeling van het Klant
Contact Centrum.

De raad heeft voldoende informatie om
16 december een besluit te nemen.
Het mag als een hamerstuk geagendeerd
worden.

9.

Raadsvoorstel Regionale subsidies GGZ
voorzieningen
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
het aangaan van de gemeenschappelijke
regeling GGZ subsidies (Geestelijke
GezondheidsZorg) en de
gemeenschappelijke financiering van de
voorziening Vriendendienst.

Wethouder Moraal neemt suggestie mee om
via gemeentelijke website dit initiatief beter
inzichtelijk te maken.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat in AB
Holland Rijnland geen overeenstemming is
bereikt over medefinanciering Rijnlandroute.

10.

De raad heeft voldoende informatie om
16 december een besluit te nemen.
Het mag als een hamerstuk geagendeerd
worden.

Er is in deze AB vergadering niet gesproken
over de samenstelling van het AB Holland
Rijnland.
11.

Berichten uit B&W

Geen gebruik van gemaakt

12.

Rondvraag

Donja Kooman vraagt waar de prioriteitenlijst
parkeren blijft die binnen drie maanden na
vaststelling van het VVD initiatiefvoorstel zou
komen. Deze vraag kan schriftelijk
beantwoord worden.
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13.

14.

Actielijst vorige Meningsvormende Raad
vaststellen
De volgende actielijsten dienen te worden
vastgesteld:
de Meningsvormende Raad I van
28 oktober 2010

Ongewijzigd vastgesteld

Sluiting

Om 23.45 uur

Naar aanleiding van de eerste alinea bij
agendapunt 3 wijst Pien Schrama op de brief
van B&W over het betrekken van de raad bij
besluitvorming over Greenport. Pien Schrama
is van mening dat B&W niet juist heeft
gehandeld. Zij interpreteerd de laatste zin uit
die brief als een excuus van B&W.
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