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BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 11 juli 2019

Nr Onderwerp Actie

1. Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks,
Lizet Keijzers, Ines de Ridder,
Mariëlle de Romijn, Marco Slinger (tot
20.20 uur), Bianca Verhage (vanaf 20.30 uur) 
en Leo Visser

CDA: Kees Egberts, Aad Otto, Oana Popa,
Brent Wijshijer en Leon Zoet

VVD: Tom de Kleer, Donja Kooman- 
Hoogervorst, Paul Platen en
Larissa Spierenburg

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

D66: -

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Afweziq: Annette Pietersen (D66)

2a. Afscheid raadslid Marco Slinger De voorzitter houdt een afscheidsspeech en 
geeft hem een vaas met logo van Nieuwkoop 
cadeau namens de raad.

De nestor van de raad, Berry Dors, houdt een 
afscheidsspeech - die ermee eindigt dat de 
hele raad hun ‘clownsneuzen’ dezelfde kant op 
richten: naar Marco Slinger - en geeft hem een 
bos bloemen cadeau namens de raad.

De fractievoorzitter van SBN, Remco Hendriks, 
houdt een afscheidsspeech.

Marco Slinger houdt een dankwoord aan allen. 
Eindigt met ‘ho, ho, ho’. En trakteert raads- en 
collegeleden op een chocolade kerstboom en 
een rode neus.

2b. Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
Bianca Verhage (2019-053)

René Carlier, geeft als voorzitter van de 
commissie controle geloofsbrieven aan dat er 
geen belemmeringen zijn om Bianca Verhage 
tot de raad toe te laten.



gemeente nieuwkoop griffie - BESLUITENLIJST

Bianca Verhage legt de belofte af.

De fractievoorzitter van SBN, Remco Hendriks, 
verwelkomt en feliciteert Bianca Verhage.

3. Vaststellen agenda (2019-054) De reactie op mondelinge vragen 
(agendapunt 16) worden behandeld voor de 
profielschets (agendapunt 15).

Ongewijzigd vastgesteld, waarbij opgemerkt dat 
agendapunt 14B pas op 9 juli is aangeleverd.

4. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

5. Vaststellen besluitenlijst (2019-055)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 4 juli 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken (2019-056) Ongewijzigd vastgesteld.

Brief 280 wordt namens de raad naar de 
provincie Zuid Holland gestuurd.

7. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-057)

Ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen stukken 
om geheim te verklaren.

8. Raadsvoorstel Aankoop van de 
ondergrond van de basisschool De 
Meent te Woerdense Verlaat (2019-058)
B&W stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de koop van het 
zogeheten bloot eigendom van de grond 
in erfpacht uitgegeven aan de Stichting 
Protestants-Christelijk Primair Onderwijs 
Groene Hart gevestigd te Woerden, 
gelegen aan de Korte Meentweg 13 te 
Woerdense Verlaat, voor een koopsom 
van C 150.000,00 kosten koper.
2. Voor de aankoop daarvan een krediet 
groot C 155.000,00 (koopsom en kosten 
koper) beschikbaar te stellen.
3. De grond op de balans op te nemen 
voor de verkrijgingswaarde van C 
155.000,00.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Aanpassing in 
mandatering Wet op het primair 
onderwijs (2019-059)
B&W stelt de raad voor:
1. Het mandaatbesluit Wet op het primair 
onderwijs van 6 juli 2017, met kenmerk
G17.0642, in te trekken.
2. De hierna genoemde aan zijn raad 
toegekende bevoegdheden ten aanzien 
van het openbaar onderwijs op grond van 
de Wet op het primair onderwijs (Wpo), te 
mandateren aan het college van 
burgemeester en wethouders:
a. ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing 
of handelen in strijd met de wet;
b. besluiten over opheffing van openbare 
basisscholen;

Ongewijzigd vastgesteld.
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c. instemmen met statutenwijziging.
3. Bekrachtigen van het fusiebesluit tussen 
OBS De Tamboerijn en de St. 
Nicolaasschool in Nieuwveen.

10. Raadsvoorstel Verordening Adviesraad 
Sociaal Domein 2019 (2019-060)
B&W stelt de raad voor de 'Verordening 
Adviesraad Sociaal Domein 2019' 
gemeente Nieuwkoop vast te stellen en de 
'Verordening Wmo adviesraad 2008' in te 
trekken.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Evaluatie 
Actieprogramma Duurzaamheid 2016 - 
2018 (2019-061)
B&W stelt de raad voor:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van 
het Actieprogramma duurzaamheid 2016 
- 2018 met bijbehorende aanbevelingen 
per uitvoeringslijn.
2. Kennis te nemen van de toelichting op 
de evaluatie van het Actieprogramma 
Duurzaamheid als opmaat naar een 
nieuw integraal programma. Onderdeel 
van de toelichting vormen de lessen uit de 
evaluatie, de bevindingen uit het 
rekenkamerrapport en de voorgestelde 
opzet en ínhoud van het nieuwe 
programma, inclusief de visie op de rol 
van de gemeente bij de uitvoering van dit 
programma.
3. In te stemmen met het beschikbaar 
stellen van een overgangsbudget van C 
15.500 voor uitvoering van de lopende 
zaken tot vaststelling van het nieuwe 
programma met bijbehorende 
programmabegroting.
4. Begrotingswijziging nr. 2019-17 vast te 
stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Ruimtelijk Plan 
Dorpsplein Noorden (2019-062)
B&W stelt de raad voor (1) Het Ruimtelijk 
Plan Dorpsplein Noorden vast te stellen 
(2) Voor de realisatie van het plan een 
investeringskrediet van C 340.000 
beschikbaar te stellen (3) Deze 
investering in 20 jaar af te schrijven en de 
hieruit voortvloeiende jaarlijkse 
kapitaallasten van ê 17.000 vanaf 2021 in 
de meerjarenbegroting op te nemen.

Stemverklaring WD: Zij staan voor lastige 
keuze. Het gaat om veel geld. Andere fracties 
zijn overtuigd dat het toekomstige 
ontwikkelingen niet in de weg staat. De VVD 
houdt twijfels maar door toezeggingen van de 
wethouder hebben zij toch vertrouwen dat het 
toekomstbestendig is. Zij stemmen voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Aanwijzen 
accountantsbureau (2019-063)
De ‘beoordelingscommissie selectie 
accountant’ (auditcommissie, 
gemeentesecretaris en portefeuillehouder 
financiën) stelt de raad voor: (1) Baker
Tilly aan te wijzen als accountant voor de 
controle op de jaarrekeningen 2019,
2020, 2021 en 2022 van de gemeente 
Nieuwkoop onder de voorwaarden die op

Ongewijzigd vastgesteld.
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31 januari 2019 door uw gemeenteraad 
zijn vastgesteld in het ‘Programma van 
eisen accountantscontrole jaarrekening 
2019, 2020, 2021 en 2022’ (2019-012).
(2) De verhoging van het budget voor de 
accountantscontrole met i 20.000 per 
jaar te verwerken in de begroting 2020- 
2023.

14. Raadsvoorstel Diverse benoemingen 
(2019-064)
De raad wordt voorgesteld om: (1) Ines 
de Ridder namens Samen Beter 
Nieuwkoop als voorzitter van oriënterende 
bijeenkomsten en meningsvormende 
raden te benoemen en (2) Remco 
Hendriks namens Samen Beter
Nieuwkoop als lid van de 
agendacommissie te benoemen in plaats 
van Marco Slinger.

Ongewijzigd vastgesteld.

14b. Raadsvoorstel Vervanging 
geluidsapparatuur (2019-065)
De raad wordt voorgesteld om: (1) Een 
krediet van C 70.000,00 beschikbaar te 
stellen voor de vervanging van de 
geluidsapparatuur in de raadszaal, de 
commissiekamer en de centrale hal in het 
gemeentehuis Nieuwveen en (2) de 
kosten voor afschrijving over 7 jaar op te 
nemen in de Programmabegroting 2020- 
2023.

Intern verantwoordelijk voor de apparatuur in de 
raadszaal is het team van bedrijfsvoering.

Ongewijzigd vastgesteld.

16. 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

Vanaf hier zit Remco Hendriks de agenda voor.

De VVD, Donja Kooman, stelt mondelinge 
vragen over leerlingenprognose bij Ashram 
college Nieuwkoop.
Wethouder Wolters geeft aan dat B&W een brief 
en vervolgens de directie van Ashram een brief 
heeft gestuurd. Vervolgens is de raad er op 
bezoek geweest. De bestuurlijke betrokkenheid 
is groot. Bovendien is uitstroom resultaat ook 
heel goed (~ 980Zo). Er zijn daarnaast nog een 
aantal positieve ontwikkelingen. En waar 
mogelijk trekt gemeente met de school op.

Natuurlijk Nieuwkoop, Pien Schrama, stelt 
mondelinge vragen over muziekvergunning bij 
terras Strand Zomer.
De burgemeester geeft aan dat volgens 
horecabeleid geen muziek op terrassen mag 
worden gevoerd. Er wordt gewerkt met 
‘informatie gestuurde klachtsysteem’ 
(piepsysteem). Dit geldt voor alle 
horecagelegenheden.
Binnen mag er wel muziek gemaakt worden als 
het voldoet aan activiteitenbesluit milieubeheer.
En 12 x per jaar kan ontheffing worden 
verleend. De sluitingstijd (22.00 uur, vanwege 
Natura 2000 gebied en nabij woongebied) is 
contractueel geregeld.
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15. Meningsvormend: Profielschets
burgemeester Nieuwkoop
Burgemeester Frans Buijserd heeft 
aangekondigd met pensioen te gaan. De 
procedure om een nieuwe burgemeester 
te werven is gestart. Het concept van de 
profielschets wordt op 11 juli 
meningsvormend besproken en op 4 
september wordt, in het bijzijn van de 
Commissaris van de Koning, het profiel 
definitief vastgesteld. Inwoners hebben 
hun gewenste kenmerken voor een 
nieuwe burgemeester t/m 14 juni kunnen 
doorgeven via een vragenlijst.

De suggestie van SBN om expliciet te 
benoemen dat de burgemeester geen financiën 
en grondexploitaties in portefeuille heeft wordt 
niet overgenomen.

De suggestie van Natuurlijk Nieuwkoop om op 
te nemen dat de burgemeester affiniteit moet 
hebben met bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor de portefeuille personeel en organisatie, 
wordt niet overgenomen.

Iedereen vindt de opmaak 1 layout van het 
grootste belang. Belangrijke punten en 
uitdagingen worden hiermee uitgelicht. Het is bij 
uitstek een methode om Nieuwkoop goed onder 
het voetlicht te brengen. Kandidaat 
burgemeesters moeten ook naar Nieuwkoop 
worden toe getrokken.

Het CDA vindt het van belang dat ieder 
eenzelfde beeld heeft bij de gehanteerde 
termen.

De ínhoud van de tekst is goed. Met als basis 
de ‘verbeterde versie’ In een volgende versie 
kunnen er zo nodig meer verbeteringen worden 
doorgevoerd, als de ínhoud maar niet wijzigt.

Dit onderwerp is voldoende besproken. De 
griffier werkt de opmerkingen uit en zal het 
vervolgens per mail met fractievoorzitters 
afronden. Dat doet hij ook met de concept 
verordening op de vertrouwenscommissie. Dan 
worden beide documenten in een extra 
besluitvormende raadsvergadering op
4 september 2019 geagendeerd, besproken en 
vastgesteld in het bijzijn van de commissaris 
van de koning.

17. 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.

18. Sluiting Om 22:25 uur.

rv. Zá&tf/A
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