
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 12 november 2020 

Nr Onderwerp Actie 

1 Opening  Online via Teams 20.00 uur.  
Aanwezig:  
Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn 
Griffier: Edzard van Holthe 

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

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

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

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

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Collegeleden: Guus Elkhuizen, 
Antoinette Ingwersen en Gerben van Duin 

2. Vaststellen agenda (2020-090) Ongewijzigd vastgesteld. 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Geen gebruik van gemaakt. 

4. Vaststellen besluitenlijst van 5 
november 2020 (2020-091) 

Ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken (2020-092) Ongewijzigd vastgesteld. 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2020-093)  

Ongewijzigd vastgesteld.  

7. en 8. 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 
Begroting. 

SBN dient mede namens VVD, 
Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-CU een motie in 
om te onderzoeken wat de 
versnellingsmogelijkheden voor de 
binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn. En dit 
met een risico/kansen analyse z.s.m., uiterlijk in 
maart 2021 bespreken met de gemeenteraad, 
gericht opstellen van een aanvalsplan 
versnellen woningbouw . 

De VVD dient mede namens SBN, CDA, 
Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-CU een motie in 
om uitgangspunt bij het opstellen van de 
Ruimtelijke Strategische Agenda Rijn- en 
Veenstreek te hanteren, dat de 1910 woningen 
uit de provinciale woningbehoefteraming 2019 

7. en 8. Raadsvoorstel Programmabegroting 
2021-2024 (2020-094) 
In de programmabegroting staat hoeveel 
geld de raad beschikbaar stelt aan het 
college voor de uitvoering van beleid voor 
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2021. daadwerkelijk binnen de Nieuwkoopse 
gemeentegrenzen gebouwd worden. 

Wethouder Elkhuizen zegt toe dat de raad te 

gebiedsgerichte aanpak van bodemdaling en de 
relatie met stikstofreductie. 

Een Thema-avond in 2021 met en over 
woningcorporaties in Nieuwkoop wordt 
meermalen door raadsleden genoemd. 
Eventueel in combinatie met verduurzaming van 
woningbezit. 

De burgemeester herhaalt een toezegging uit de 
meningsvormende raad om ook 
participatiemogelijkheden te bezien bij projecten 
die  zijn. 

De programmabegroting is ongewijzigd 
vastgesteld, met unanieme stem voor. 

De motie over 1910 woningen binnen 
gemeentegrenzen is aangenomen, met 
unanieme stem voor. 

Stemverklaring CDA: Zij stemmen voor en 
roepen de wethouder op om vooral ook naar 
locaties buiten de BSD te kijken zoals 
Buytewech Noord, Langeraar Noordwest en ook 
naar bijv. Welvero. 

De motie over het aanvalsplan versnellen 
woningbouw is aangenomen, met unanieme 
stem voor. 

9. 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

De VVD stelt vragen over Corona en lokale 
Nieuwkoopse ondernemers. Is het beeld van 
B&W gewijzigd? Wat heeft B&W voor hen 
gedaan sinds mei 2020? Komen er lokaal extra 
maatregelen zoals soepelere 
betalingsregelingen? Communicatie naar de 
raad? 
Wethouder Ingwersen geeft aan dat de raad 
regelmatig wordt bijgepraat. Bovendien zal B&W 
de raad op 3 december om 21.00 uur in een 
openbare online bijeenkomst bijpraten. 
Ondernemers voelen natuurlijk de onzekerheid. 
Er is veel contact met verschillende sectoren en 
met individuele bedrijven. Per branche zijn er wel 
verschillen met de eerste golf. Branches die het 
zwaar hebben zijn vergelijkbaar met landelijke 
beeld. 
Op dit moment is er geen reden om een extra 
betalingsregeling in te voeren. 
B&W is goed in contact met ondernemers. 

10. 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. 
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11. Sluiting Om 00.10 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de digitale besluitvormende raadsvergadering van 10 december 2020


