MENINGSVORMENDE RAAD II 2 DECEMBER 2010

ACTIELIJST (CONCEPT)

Nr

Onderwerp

Actie

1

Opening

Om 20.25 uur

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)

Aanwezig:
Voorzitter: Jaap Aartman
Griffier plv.: Petra van der Poel
CDA: Jan van den Bos en Kees Egberts
Samen Beter Nieuwkoop: Stef Leliveld en
Remco Hendriks
VVD: Leen Mur
MPN: Jan Tersteeg en Rien van Kessel
Progressief Nieuwkoop: Berry Dors
D66:Martin Hoekstra
Collegeleden: Ed Heijnen
Inspreker: mevrouw Verweij-Van der Hoorn
bij agenda 7. Grondexploitaties
Ambtelijke ondersteuning: Martijn Roelands
(bij agendapunt 5. Septembercirculaire)

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Bestuurlijke
Planning&Controlcyclus 2011
B&W stelt de raad voor kennis te nemen
van de bestuurlijke P&C-cyclus 2011 en de
e
2 tussentijdse rapportage 2011 de stand
van zaken te laten bevatten van de eerste
zeven maanden in plaats van de eerste
acht maanden van het begrotingsjaar.

Concluderend: Er is voldoende informatie om
een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan
door naar de besluitvormende
raadsvergadering van 16 december; als
hamerstuk.

Raadsvoorstel Controle protocol 20102013
B&W stelt de raad voor het
Controleprotocol 2010-2013 vast te stellen
en daarmee de accountant richtlijnen voor
de uitvoering van zijn controles te geven.

Concluderend: Er is voldoende informatie om
een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan
door naar de besluitvormende
raadsvergadering van 16 december; als
hamerstuk.

4.

5.

Raadsvoorstel Septembercirculaire 2010
B&W stelt de raad voor om twee
begrotingswijzigingen vast te stellen. De
algemene uitkering wordt daarmee op een
juist niveau gebudgetteerd in de
(meerjaren)begroting.

Agendapunt 7 wordt naar voren gehaald i.v.m.
inspreekster.

Begrotingswijzigingen liggen op tafel;
wethouder geeft korte uitleg.
Verzoek om de Decembercirculaire sneller
richting de raad te doen.
Concluderend: Er is voldoende informatie om
een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan
door naar de besluitvormende
raadsvergadering van 16 december; als
hamerstuk.
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6.

Raadsvoorstel Belastingverordeningen
2011
B&W stelt de raad voor de volgende
belastingverordeningen (en bijbehorende
tarieven tabellen) voor 2011 vast te stellen:
onroerend zaakbelastingen, belastingen op
roerende woon- en bedrijfsruimten,
rioolheffing, afvalstoffenheffing,
precariobelasting, forensenbelasting,
hondenbelasting, leges, marktgelden,
parkeerbelasting en begraafplaatsrechten.

Leen Mur heeft vooraf technische vragen
gesteld en heeft hierover overleg gehad met
de wethouder:
• Twee verschillende
afrondingsmethode rekenkundig en
naar beneden toe; graag één lijn
trekken.
• Tarieven paspoorten enz. getallen
kloppen niet met 1% verhoging; hier
zijn de landelijke maximaal
geoorloofde tarieven opgenomen.
Wethouder Heijnen: fouten worden
hersteld via een erratum.
Afronden het gebruik was naar beneden af
te ronden (niet rekenkundig); wethouder
stelt voor dat zo te blijven doen.
Raadsleden zijn voorstander van het
hanteren van exacte bedragen.
Tarieven burgerzaken: nu maximum tarief
ingevuld. Deze met 1% te verhogen is het
voorstel van de wethouder (paspoort,
identiteitskaart voor 14+ en kinderen
jonger dan 14 jaar).
Huur trouwlocatie versus
kostendekkendheid ambtelijke kosten;
wordt nog gemotiveerd door college.
Raadsleden merken een aantal zaken op bij
de OZB: verschil woningen en niet-woningen,
taxaties, 3% en 1% stijging goed uitleggen,
gemiddelde waarde, nacalculatie werkelijk
opbrengsten, modelberekening van vorige,
enz.
Wethouder Heijnen: er is geen verandering
van beleid; zal nog enkele vragen later
beantwoorden. Verwijst ook naar infoblad met
de gevraagde modelberekening (in begroting).
Concluderend: Er is voldoende informatie om
een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan,
met erratum/aanpassingen, door naar de
besluitvormende raadsvergadering van 16
december; als discussiestuk.

7.

Raadsvoorstel Herziening
Grondexploitaties
B&W stelt de raad voor de herziene
grondexploitaties vast te stellen dit naar
aanleiding van het vastgestelde
Collegeprogramma 2010-2014.
De grondexploitaties Vrouwenakker West
en Langeraar Noordoost af te sluiten en
met betrekking tot Buytewech Oost een
bedrag van € 299.234 te storten in de

Inspreekster mevrouw Verwey-Vander Hoorn
(zie uitgeschreven inspreektekst).
Raadsleden merken een aantal zaken op:
verliezen wel/niet afboeken en waarom,
totaaloverzicht (voor Noordse Buurt en
sleutelprojecten), in- en uitdeuken niet altijd
helder, waarom nu niet alle grondexploitaties
geactualiseerd, is collegeprogramma
verwoord, stand van zaken “commissie van
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Voorziening negatieve complexen.
De grondexploitaties zijn vertrouwelijk.

wijzen”, enz.
Wethouder Heijnen: financiële vertaling van
het collegeprogramma en conform Kadernota
grondbeleid; zegt niets over de intentie.
• Vraag GREX-wet (inspraakreactie):
komt wethouder later op terug.
• In- en uitdeuken effecten zijn nog niet
meegenomen.
• 25 euro afboeken; vindt men reële
grondwaarde.
Concluderend: Er is wel voldoende informatie
om een besluit te kunnen nemen. Het stuk
kan door naar de besluitvormende
raadsvergadering van 16 december; als
discussiestuk.

8.

Raadsvoorstel Nieuwe Programmaindeling
B&W stelt de raad voor in te stemmen met
de voorgestelde indeling en dit te
verwerken in de planning en control
documenten vanaf begrotingsjaar 2012,
voor het eerst in de Perspectiefnota 2012.

Raadsleden merken zaken op over
naamgeving dienstverlening en veiligheid,
vergelijkbaarheid huidige begroting, enz.
Progressief Nieuwkoop komt met
tegenvoorstel (uitgereikt tijdens de
vergadering) en vraagt fracties daarnaar te
kijken voor de besluitvormende
raadsvergadering.
Wethouder Heijnen kent voorstel Progressief
Nieuwkoop inhoudelijk niet maar heeft daar
moeite mee omdat er al veel overleg aan
vooraf is gegaan. Kijkt naar de suggesties
over de naamgeving van “dienstverlening”
en “veiligheid”. Geeft aan dat er een
conversietabel aan komt voor de
vergelijkbaarheid tussen de begrotingen.
Concluderend: Er is voldoende informatie om
een besluit te kunnen nemen. Het stuk kan,
met eventuele wijzigingen in naamgeving,
door naar de besluitvormende
raadsvergadering van 16 december; als
discussiestuk.

9.

Mededelingen uit gemeenschappelijke
regelingen

Geen gebruik van gemaakt.

10.

Berichten uit B&W

Geen gebruik van gemaakt.

11.

Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt

12.

Sluiting

Om 22.25 uur
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