
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 16 december 2021

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur. 
Aanwezig: 

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn 
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, Wilfred 
Geerlof, Ines de Ridder, Mariëlle de Romijn, 
Bianca Verhage en Leo Visser 

CDA: Kees Egberts, Nick Draper, Arie van Wijk, 
Brent Wijshijer en Leon Zoet

VVD: Tom de Kleer, Jan Hardenberg, 
Donja Kooman-Hoogervorst en Paul Platen 

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier, 
Berry Dors en Kees Hagenaars 

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Gerben van Duin, Guus Elkhuizen 
en Antoinette Ingwersen 

2. Vaststellen agenda (2021-113) Motie van in BR 18-11-21 niet geagendeerd 
onderwerp wordt in gewijzigde vorm opnieuw 
ingediend. Dit is agendapunt 17

Er zijn rondvraag vragen door CDA 
aangekondigd.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2021-114)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 18 november 2021

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2021-115) Ongewijzigd vastgesteld.

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-116) 

Ongewijzigd vastgesteld. 

      7. Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan 
begraafplaatsen 2022-2026: de 
toekomst van begraven (2021-117)

Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het volgende 
te besluiten:
1. Het beleids- en beheerplan 
begraafplaatsen 2022-2026: de toekomst 

Stemverklaring SGP-CU: Zij hebben hier vaak 
naar gevraagd. Hopelijk wordt het straks bij 
agendapunt 11 (tarieven) - als een van laatste 
belangrijke agendapunten waarover hij als 
raadslid kan stemmen - een amendement 
aangenomen om belangrijke verbetering door te 
voeren. 

Ongewijzigd vastgesteld.
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van begraven vast te stellen;
2. De volledige kostendekkendheid op de 
activiteit begraven los te laten en de 
tarieven gedurende de looptijd van dit 
beheerplan enkel te indexeren;
3. Een voorziening 'onderhoud 
begraafplaatsen' in te stellen;
4. In te stemmen met de jaarlijkse dotatie in 
de voorziening 'onderhoud 
begraafplaatsen';
5. Eénmalig € 121.250 beschikbaar te 
stellen in 2023, voor het groot onderhoud 
aan de paden in Ter Aar en de herinrichting 
van vak XVI na ruiming en dit bedrag ten 
laste van de algemene reserve te brengen;
6. De begrotingswijziging met nummer 
2022-02 vast te stellen.

      8. Raadsvoorstel Startnotitie IKC 
Woerdense Verlaat (2021-118)

Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het volgende 
te besluiten:
1. In te stemmen met de ontwikkeling van 
een IKC in Woerdense Verlaat, conform de 
uitgangspunten in de startnotitie.
2. In te stemmen met het aangaan van een 
overeenkomst met Vereniging Beatrix voor 
aankoop van het perceel Leeuwerikstraat 4 
te Woerdense Verlaat en deelname in het 
IKC.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel 7e verordening tot 
wijziging van de verordening Sociaal 
Domein gemeente Nieuwkoop 2015 
(2021-124)

Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het volgende 
te besluiten:
1. De 7e verordening tot wijziging van de 
Verordening Sociaal Domein gemeente 
Nieuwkoop 2015 vast te stellen, conform 
bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 
bijlage,
2. De Verordening Wet Inburgering 
Gemeente Nieuwkoop 2012 per 1 januari 
2022 in te trekken.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsbesluit Decembernota 2021 
(2021-119)

Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het 
volgende te besluiten:
1. De Decembernota 2021 vast te stellen 
en daarmee:
a. de in de rapportage opgenomen 
beleidsmatige verantwoording;
b. de financiële gevolgen voor de 
begroting 2021 zoals opgenomen in de
begrotingswijzingen behorend bij 
besluitpunt 2 en 3.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in met de 
Decembernota. Maar zij vinden het geen goed 
instrument voor de raad om scherp te kunnen 
sturen. Over de eerste acht maanden van het 
jaar wordt wel een scherp beeld gegeven en er 
worden wel overhevelingen gemeld. Inzet van de 
VVD is om het instrument voor de raad te 
verbeteren.

Stemverklaring SGP-CU: Idem stemverklaring 
VVD. De Decembernota in deze vorm is te laat 
en niet de juiste vorm.

Ongewijzigd vastgesteld.
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2. Begrotingswijziging 2021-16 vast te 
stellen;
3. Begrotingswijziging 2022-01 vast te 
stellen;
4. Het voorbereidingskrediet voor het 
project Lindelaan te verhogen met € 
405.000;
5. Het voorbereidingskrediet voor het 
project Noordeinde te verhogen met € 
390.000.

11. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 
en tarieven 2022 (2021-120)

Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het 
volgende te besluiten:
1. Verordening op de heffing en 
invordering van onroerende zaak belasting 
2022;
2. Verordening op de heffing en 
invordering van rioolheffing 2022;
3. Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing 2022 
en de tarieventabel afvalstoffenheffing 
2022;
4. Verordening op de heffing en 
invordering van roerende zaak belasting 
2022;
5. Intrekken verordening precariobelasting 
2021.
6. Verordening op de heffing en 
invordering van begraafplaatsrechten 2022 
en de tarieventabel begraafplaatsrechten 
2022;
7. Verordening op de heffing en 
invordering van leges 2022 en de 
tarieventabel leges 2022;
8. Verordening op de heffing en 
invordering van forensenbelasting 2022;
9. Verordening op de heffing en 
invordering van marktgelden 2022;
10. Verordening op de heffing en 
invordering van standplaatsrechten 2022;
11. Verordening kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen en heffingen 
2022;

NN dient mede namens CDA en SGP-CU een 
amendement om de begraafrechten te verlagen.

Amendement wordt aangenomen met de 
stemmen van de VVD tegen.

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Evaluatie subsidiebeleid 
2017 (2021-121)

Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het 
volgende te besluiten:

1. Kennisnemen van de evaluatie 
subsidiebeleid 2017
2. Instemmen met de in de evaluatie 
opgenomen aanbevelingen en 
voorgestelde vervolgstappen

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Transitievisie Warmte 
Gemeente Nieuwkoop (2021-122)

Het CDA dient mede namens SBN, VVD, NN en 
SGP-CU een amendement in om herijking na 
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Het college van burgemeester & 
wethouders stelt de raad voor het 
volgende te besluiten:
1. Het beleidsdocument “Transitievisie 
Warmte Gemeente Nieuwkoop” vast te 
stellen en daarmee te besluiten dat;

a. De gemeente Nieuwkoop richting 2030 
de focus legt op aardgasvrij-gereed via:
i. Wijkgerichte inzet energiebesparing
ii. Onderzoek naar warmtenetten bij 
warmteclusters

b. Vanaf 2022 wordt gestart met de 
volgende projecten:
i. Wijkgerichte inzet energiebesparing 
dorpskern Nieuwkoop
ii. Dorpsgerichte aanpak energiebesparing 
Woerdense Verlaat
iii. Nader onderzoek naar het benutten van 
restwarmte vanuit de glastuinbouw voor 
levering van warmte richting de wijk 
Schoterveld
iv. Onderzoek naar een duurzaam 
energiegebiedssysteem op en rond het 
bedrijventerrein De Olm

c. De gemeente vanaf 2022 de volgende 
initiatieven ondersteund:
i. Collectieve aanpak voor individuele 
energiemaatregelen, Vogelenbuurt Ter Aar
ii. Haalbaarheidsstudie naar een 
duurzaam energiegebiedssysteem in het 
gebied rondom Papenveer

2 jaar te doen.

Het CDA dient mede namens VVD een 
amendement in om natuurlijke momenten te 
benutten voor individuele warmtevoorzieningen.

Amendement ‘herijking na 2 jaar’ wordt 
aangenomen met de stemmen van D66 tegen.

Amendement ‘natuurlijke momenten benutten’ 
wordt verworpen met de stemmen van CDA, 
VVD en SGP-CU voor.

Stemverklaring D66: Het voorstel voldoet niet 
aan de doelstellingen van Parijs of aan die van 
Nederland. Daarom stemmen zij tegen

Gewijzigd door één amendement (herijking na 
twee jaar) vastgesteld met de stemmen van D66 
tegen.

14. Raadsvoorstel Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW) 
(2021-123)

Het college van burgemeester &  
wethouders stelt de raad voor de 
verordening “Verordening Reductie 
Energiegebruik Woningen gemeente 
Nieuwkoop 2021-2022” vast te stellen;

NN dient mede namens D66 een amendement in 
om de verordening meer te richten op huurders.

Het amendement wordt aangenomen met de 
stemmen van SBN en VVD tegen

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in met het 
voorstel al is het door het amendement wel in 
disbalans gekomen. Maar de stap wordt gemaakt 
en die is bewezen effectief.

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

15. Raadsvoorstel Aanvraag Verklaring van 
geen bedenkingen ten behoeve van de 
bouw van een restaurant met  
bovenwoning aan de Noordse 
Dorpsweg 2 te Noorden (2021-109)

B&W stelt de raad voor:
1. De gevraagde verklaring van geen 
bedenkingen voor het bouwen van een 
restaurant met bedrijfswoning, 
parkeerkelder en bijbehorende 
terreinvoorzieningen (e.e.a. volgens de 
tekeningen behorende bij aanvraag W-

Ongewijzigd vastgesteld net de stemmen van 
SGP-CU tegen.
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2016-0340) aan de Noordse Dorpsweg 2 
en 2A te Noorden aan het college te 
verlenen.
2. Aan het herstelbesluit de voorschriften 
te verbinden zoals opgenomen in de 
eerder verstrekte omgevingsvergunning 
van 27 mei 2021 met kenmerk W-2016-
0340.
3. Aanvullend voorschriften in het 
herstelbesluit op te nemen welke als volgt 
luiden:
a. Het buitenterras mag uitsluitend benut 
worden in het tijdvak tussen 07:00 en 
23:00 uur.
b. Voor het buitenterras geldt een 
maximum aantal gelijktijdig aanwezige 
personen van 72

16. Raadsvoorstel Benoemen 
fractieassistent (2021-125)
Voorgesteld wordt om Lise Domburg-
Rietveld te benoemen als fractieassistent 
voor SBN.

Elias van Belzen meldt als voorzitter van de 
commissie controle geloofsbrieven (andere leden 
Brent Wijshijer en Berry Dors) dat er geen 
belemmeringen zijn om Lise Domburg-Rietveld 
fractieassistent te laten zijn.

Ongewijzigd vastgesteld.

Beëdiging vindt plaats op 23-12 om 9.00 uur.

17. Motie Gebiedsinrichting ‘nieuwe natuur’ 
(uit de vergadering van 18 november)
CDA en SGP-ChristenUnie hebben voor 
de besluitvormende raadsvergadering van 
18 november 2021 deze motie 
aangeleverd. Toen is besloten deze motie 
te agenderen voor de besluitvormend 
raadsvergadering van 16 december 2021.

Wethouder Elkhuizen zegt toe dat hij met 
agrariërs in gesprek is en blijft in de volle breedte 
van het onderwerp.

De motie wordt voor dit moment ingetrokken 
door de indieners.

18. Vragen half uur 
Op grond van artikel 60 van het reglement 
van orde kunnen raadsleden gebruik 
maken van het vragen-half-uur als zij dit 
24 uur van tevoren hebben aangekondigd

Het CDA heeft vragen over inzamelpunten oud 
papier

Kosten voor papierafval was hoog. Partijen 
papier zijn ook afgekeurd. Gevoeligheid van 
onderwerp was helder, maar B&W meent goede 
oplossing te hebben. Verenigingen gaan nu zelf 
mee om papier in te zamelen. Ze houden 
dezelfde inkomsten, maar moeten mensen 
leveren. Verenigingen zijn hier tevreden mee.
Het kan dus opgehaald worden en daarnaast 
kunnen mensen papier wegbrengen bij 
winkelcentra en bij de vuilstraat van de 
gemeente.
Volgend jaar wordt dit beleid geëvalueerd.

19. Mededelingen van het college 
Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 
mededelingen aan de raad doen tijdens 
deze vergadering. 

Geen gebruik van gemaakt.

20. Sluiting Om 24.15 uur
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Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 3 februari 2022.
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