
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 16 mei 2019

G19.0787

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

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: Annette Pietersen

SGP-Christenllnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Afwezia: Leo Visser (SBNj

2. Vaststellen agenda (2019-033) De VVD dient een motie in over een niet 
geagendeerd onderwerp. Dit komt na 
agendapunt 14 aan de orde.

Met deze toevoeging vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2019-034)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van. ..

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2019-035) Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-036)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Amendement 'geen mogelijkheid tot 
extra restafval container' - 
HERSTEMMING (bij 2019-029)
In de besluitvormende raadsvergadering 
van 4 april 2019 staakten de stemmen bij 
dit amendement. Omdat niet alle 
raadsleden aanwezig waren wordt

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

Het al geamendeerde besluit, is hiermee nog 
‘verder’ geamendeerd nogmaals vastgesteld.
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nogmaals over het amendement gestemd. 
Als de stemmen nu weer staken is, 
volgens de Gemeentewet artikel 32, het 
amendement verworpen.

8. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan IKC (Integraal Kind 
Centrum) Zevenhoven (2019-037
B&W stelt de raad voor (1) Het 
bestemmingsplan “IKC Zevenhoven” 
(NL.IMR0.0569.bpNWVzvikczevenh-va01) 
gewijzigd vast te stellen. (2) Geen 
exploitatieplan vast te stellen. (3) Geen 
milieu-effect-rapportage op te stellen (4)
Het college van burgemeester en 
wethouders te machtigen voor de 
afhandeling van de
bestemmingsplanprocedure na vaststelling.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Startnotitie Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan en 
beschikbaar stellen budget (2019-038)
B&W stelt de raad o.a. voor (1) Akkoord te 
gaan met de startnotitie voor het 
actualiseren van het gemeentelijke 
verkeers- en vervoersplan (2) Een budget 
van C 70.000 beschikbaar te stellen voor de 
actualisatie van het GVVP 2020-2030 ten 
laste van het begrotingssaldo.

De VVD dient een motie in om een reserve 
‘Uitvoering maatregelen GWP’ in te stellen met 
een ‘passend en realistisch’ bedrag.

Ongewijzigd vastgesteld.

De motie wordt verworpen met de stemmen van 
de VVD voor.

10. Raadsvoorstel ODWH 
(Omgevingsdienst West Holland) - 
begroting 2020 (2019-039)
De zienswijze op de begroting 2020 moet 
voor 29 mei 2019 aangeleverd worden.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Holland Rijnland - 
concept begroting 2020 (2019-040)
De zienswijze op de concept begroting
2020 moet voor 3 juni 2019 aangeleverd 
worden.

Vanaf hier zit vice voorzitter Remco Hendriks de 
vergadering voor.

De burgemeester wijst op de raadsconferentie op 
12 juni. Daar kunnen raadsleden allerlei 
onderwerpen aankaarten, zoals ook de 
algemene vraag of de kosten opwegen tegen de 
baten en de ontwikkelingen ten aanzien van Hart 
van Holland.
B&W zal regiocommissie bijpraten over 
raakvlakken met bijv. andere 
gemeenschappelijke regelingen.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel SVHW 
(Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling) - ontwerp begroting 
2020 (2019-041)
De zienswijze op de ontwerp begroting
2020 moet voor 6 juni 2019 aangeleverd 
worden.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel RDOG (Regionale Dienst 
Openbare Gezondheidszorg) Hollands

Ongewijzigd vastgesteld.
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Midden - concept programmabegroting 
2020 (2019-042)
De zienswijze op de concept 
programmabegroting 2020 moet voor
27 juni 2019 aangeleverd worden.

14. Raadsvoorstel VRHM (Veiligheidsregio 
Hollands Midden) - ontwerp- 
programmabegroting 2020 (2019-043)
De zienswijze op de ontwerp- 
programmabegroting 2020 moet voor
13 juni 2019 aangeleverd worden.

Ongewijzigd vastgesteld.

14a. Motie over een niet-geagendeerd 
onderwerp
De VVD dient een motie in om de kosten 
te inventariseren van voor-beplakte 
verkiezingsborden bij volgende 
verkiezingen.

De motie wordt aangenomen met de stemmen 
van Natuurlijk Nieuwkoop tegen.

15. 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.

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

Wethouder Elkhuizen wijst de raad op een 
subsidieregeling voor verbetering leefomgeving 
voor bewoners in de Schipholregio. Dit heeft in 
de laatste Nieuwkoop Nieuws (en in de 
knipselkrant) gestaan.

17. Sluiting Om 21.30 uur
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