
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 11 november 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 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 

Afwezig: Bianca Verhage (SBN)

2. Vaststellen agenda (2021-092) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

      4. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-093)

Gewijzigd vastgesteld. 

Brief 522 blijft in huidige vorm geheim; 
geheimhouding wordt door de raad bekrachtigd. 
Maar er komt een nieuwe geanonimiseerde 
versie; waarvoor geen geheimhouding blijft.

Daarnaast worden de twee bijlagen van een 
raadsvoorstel voor volgende week uit het 
concept besluit gehaald. Daar bekrachtigd de 
raad de geheimhouding dus niet van.

      5. Algemene Beschouwingen
Bij de 'algemene beschouwingen' geven de 
politieke partijen hun visie op de toekomst 
van Nieuwkoop. Dit naar aanleiding van de 
door het college van B&W aangeboden 
Programmabegroting. Ook is dit het 
moment om amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) en moties 
(verzoeken aan B&W) in te dienen bij de 

SBN dient mede namens SGP-CU een motie in 
over voorrangsbeleid eigen inwoners goedkope 
koop- en middeldure koop- en huurwoningen 

SBN dient mede namens CDA, VVD, NN en 
SGP-CU een motie in over vergemakkelijken van 
de overstap naar kleinere levensloopbestendige 
woning
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Begroting. SBN dient een motie in over pragmatische 
ondersteuning lokale zelfstandige ondernemer bij 
inzetten beschikbare subsidies in het kader van 
Nieuwkoop Herstelt!

SBN dient mede namens CDA en NN een motie 
in over optimaliseren waterrecreatie op 
Nieuwkoopse Plassen

Alle vier de moties worden in stemming gebracht 
na de stemming over de programmabegroting.

Wethouder Ingwersen stelt voor dat de 
uitwerking van de motie ‘grip op woonlasten’ 
(na vertraging door corona) met de 
auditcommissie wordt besproken.

Zij betreurt het dat presentatie van B&W met 
Nieuwkoop Marketing voor 
(recreatie)ondernemers en raadsleden op 22 
november niet door kan gaan. Zij zegt toe dat in 
november de raad schriftelijk geïnformeerd zal 
worden. Alle acties vanuit B&W worden hierin 
verantwoord.

Een informatiebijeenkomst over de stand van 
zaken rondom centrum Ter Aar kan volgens 
wethouder Ingwersen via de agendacommissie 
worden gepland. 

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat actief 
gezocht wordt naar locaties waar tijdelijke 
huisvesting voor vluchtelingen en statushouders 
kan komen vergelijkbaar met Zevenhoven. Hij 
zegt toe nog te laten weten wanneer meer 
duidelijkheid over die zoektocht kan worden 
verwacht.

Als motie over voorrangsbeleid eigen inwoners 
goedkope koop- en middeldure koop- en 
huurwoningen wordt aangenomen gaat 
wethouder Elkhuizen in lijn met de motie 
aansturen op voorinschrijving door lokale 
jongeren.

Wethouder Elkhuizen zegt toe dat er een 
gewijzigde planning t.a.v. de RES proces naar 
raad komt waarin participatie met inwoners in 
een eerder stadium komt dan op dit moment 
verwoord is.

Wethouder Van Duin staat positief tegenover het 
aantrekkelijk maken (bijv. dmv 
vergunningverlening en (lage) leges) om kliko’s 
te kunnen verbergen. De leges verordening komt 
naar de raad van december, B&W heeft het al 
behandeld, dus de raad zou het in die lijn kunnen 
amenderen.

Wethouder Van Duin meldt dat er een 
beleidsnotitie aanpak eenzaamheid komt.

De burgemeester wil ook dit jaar weer aandacht 
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besteden aan gevaren van gebruik van 
(knal)vuurwerk via Nieuwkoop Nieuws, social 
media e.d.

De burgemeester zegt toe precies te laten weten 
(aantallen e.d.) hoe de verschillende vacatures 
bij Nieuwkoop Bouwt worden ingevuld. Dit doet 
hij direct na een schorsing: Er staan nog 3 (van 
de 9) vacatures open bij team wonen, de rest is 
al begonnen.

      6. Raadsvoorstel Programmabegroting 
2022-2025 (2021-094)
B&W stelt de raad voor:

1. De programmabegroting 2022-2025 vast 
te stellen en daarmee:
a. de financiële begroting 2022, inclusief de 
mutaties in de reserves en de 
investeringen;
b. aan de Algemene Reserves in 2022 € 
960.000 te onttrekken en toe te voegen aan 
de Reserve Egalisatie Sociaal Domein;
c. af te wijken van het uitgangspunt in de 
Uitgangspuntennota om de lasten van 
jeugd te nivelleren aan de baten van het 
Rijk en in de meerjarenbegroting de reële 
lasten en opbrengsten te ramen.
2. Kennis te nemen van het 
meerjarenperspectief 2023-2025 inclusief 
het:
a. onttrekken aan de Algemene Reserve a 
€ 250.000 in 2024 en € 900.000 in 2025 om 
de incidentele kosten i.v.m. de 
implementatie, beheer en onderhoud ICT 
infrastructuur te dekken.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in maar 
tekenen aan dat de P&C cyclus onvoldoende 
controle middelen biedt voor de raad om goed te 
kunnen controleren. Een nieuwe raad zal doelen 
en P&C cyclus moeten herijken.

Stemverklaring SGP-CU: Zij stemmen in maar 
maken kanttekening bij kostendekkende 
begrafenis tarieven. Er was nog geen 
gelegenheid om h\et beheerplan begraafplaatsen 
en de leges- en tarieven verordening daar op na 
te kijken.

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem 
voor.

De motie over vergemakkelijken van de overstap 
naar kleinere levensloopbestendige woning 
wordt aangenomen met de stem van D66 tegen.

De motie over optimaliseren waterrecreatie op 
Nieuwkoopse Plassen wordt aangenomen met 
de stem van D66 tegen.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen tegen omdat 
het een mooi middel is maar de voorgestelde 
route zal niet het beste resultaat voor 
Nieuwkoopse inwoners opleveren.
De motie over voorrangsbeleid eigen inwoners 
goedkope koop- en middeldure koop- en 
huurwoningen wordt aangenomen met de stem 
van de VVD tegen.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen tegen omdat 
wat er staat al gebeurd en dus is de motie 
overbodig.
Stemverklaring NN: Zij stemmen tegen omdat 
wat er staat al gebeurd en dus is de motie 
overbodig. Er kan daarnaast ruis over het dictum 
ontstaan.
De motie over pragmatische ondersteuning 
lokale zelfstandige ondernemer bij inzetten 
beschikbare subsidies in het kader van 
Nieuwkoop Herstelt! wordt in de volgende 
besluitvormende raadsvergadering in stemming 
gebracht omdat de stemmen staken: SBN en 
CDA voor, VVD, NN, D66 en SGP-CU tegen.

7. Raadsvoorstel Normenkader (2021-095)
B&W stelt de raad voor het Normenkader 
2021 vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.
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7A. Motie over niet geagendeerd onderwerp D66 dient een motie in over de procedure 
handhaving naleving coronaregels.

De burgemeester geeft aan dat op dit moment 
niet alleen op meldingen t.a.v. QR-code controle 
wordt afgegaan, maar er is een combinatie met 
steekproefsgewijs controleren.
T.a.v. sluitingstijden is er geen signaal dat er veel 
misgaat. Soms worden omwille van spreiding 
afspraken gemaakt die spreiding mogelijk 
maken.
Er wordt nu gesproken met (sport)verenigingen 
om eventueel beveiliging bij QR-controles in te 
kunnen zetten.
Met collega burgemeesters in de regio worden 
handhavingsstrategieën afgestemd.

D66 trekt na de woorden van de burgemeester 
de motie in; omdat e.e.a. al wordt uitgevoerd.

 8. 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

Geen gebruik van gemaakt.

9. 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.

10. Sluiting Om 23.56 uur

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 18 november 2021


