
 

 

 
BESLUITENLIJST 

Besluitvormende raadsvergadering 23 april 2020 
 

 

Nr Onderwerp Actie 
 

1 Opening vergadering via teams 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, Mariëlle de Romijn en 
Bianca Verhage 
 
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-ChristenUnie: Elias van Belzen 
 
Wethouders: Guus Elkhuizen, 
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters  
 
Afwezig: Leo Visser (SBN) 
 

2.  Vaststellen agenda (2020-015) Ongewijzigd vastgesteld. 
 
Extra agendapunt 17-A Motie niet geagendeerd 
onderwerp: Subsidieaanvraag proeftuinen 
aardgasvrije wijken. 
 

3.  Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

4.  Vaststellen besluitenlijst (2020-016) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 6 februari 2020. 
 

Mevrouw Pietersen vraagt aandacht voor de 
toezegging bij het VVE-beleid: verschil tussen 2 
groepen kinderen zou schriftelijk op gereageerd 
worden. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Ingekomen stukken (2020-017) 

 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2020-018) 

Ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

      7. Raadsvoorstel Vaststellen komgrenzen 
gemeente Nieuwkoop (2020-019) 
B&W stelt de raad voor de bebouwde 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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komgrenzen, ingevolge de 
Wegenverkeerswet en de Wegenwet, vast 
te stellen, zoals aangegeven op de 
bijbehorende tekeningen. 
 

      8.  Raadsvoorstel Implementatie 
zaakgericht werken (2020-020) 
B&W stelt de raad o.a. voor in te stemmen 
met (1) de implementatie van Zaakgericht 
Werken met als doel om de gemeentelijke 
dienstverlening en bedrijfsvoering verder te 
verbeteren, (2) het ter beschikking stellen 
van de financiële middelen ten behoeve 
van de incidentele en structurele kosten 
verbonden aan Zaakgericht Werken (voor 
2020 een bedrag van € 375.000 incidenteel 
en voor de periode vanaf 2021 en verder 
het structurele bedrag). 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

9.  Raadsvoorstel Vrijmaken budgetten uit 
de Reserve Implementatie 
Omgevingswet (2020-021) 
B&W stelt de raad voor om diverse 
bedragen te onttrekken aan de Reserve 
Implementatie voor o.a. externe inhuur, 
softwareoplossingen en opleiding. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

10.  Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan 
openbare verlichting 2020 t/m 2024 
(2020-022) 
B&W stelt de raad o.a. voor: (1) het 
beleids- en beheerplan openbare 
verlichting 2020 t/m 2024, vast te stellen 
en (2) in afwijking van de Nota activa en 
afschrijvingen voor de masten uitgaan van 
een afschrijvingstermijn van 20 jaar; 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

11. Raadsvoorstel Aanpassingen naar 
aanleiding invoering Wnra (Wet 
normalisering rechtspositie 
ambtenaren) (2020-023) 
Het presidium stelt de raad o.a. voor om 
(1) een nieuwe verordening 
werkgeverscommissie vast te stellen (2) 
de griffier en plaatsvervangend griffier aan 
te wijzen (3) aan de werkgeverscommissie 
te delegeren om namens de raad het 
werkgeverschap uit te oefenen (4) de 
burgemeester te verzoeken om de 
(plaatsvervangend) voorzitter van de 
werkgeverscommissie een volmacht te 
verlenen voor ondertekening van de 
(wijziging van de) arbeidsovereenkomst 
van alleen de griffier. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

12. Raadsvoorstel Steunfonds Covid-19 ten 
behoeve van maatschappelijke 
organisaties van vitaal belang (2020-
024) 
B&W stelt de raad voor (1) Een 
Steunfonds Covid-19 maatschappelijk 
organisaties van vitaal belang in te stellen 
ten bedrage van € 500.000 en dit bedrag 
ten laste te brengen van de Algemene 

Burgemeester Van Duijn geeft reactie op vragen 
en opmerkingen over o.a.: 

• voorwaarde c. ‘eerst alle eigenvermogen 
opmaken’; dat is niet de bedoeling. Vrij 
besteedbaar deel wat de clubs hebben 
en niet reserveringen voor investeringen   

• voor uitvoering is veel maatwerk nodig 
vandaar veel vrijheid in voorwaarden; is 
ook zo daarom ruimte ingebouwd in 



gemeente nieuwkoop griffie –  BESLUITENLIJST 

 

 3  

Reserve Vrij besteedbaar. (2) Het 
Steunfonds aan te wenden conform de 
voorwaarden en kaders omschreven in 
bijlage 1 bij dit besluit. (3) De 17de 
wijziging van de Programmabegroting 
2020 vast te stellen. 
 

voorwaarden 

• voorstel: tussentijds (juni) stand van 
zaken bespreken raad en college; prima 
idee. Komt regelmatig een brief over alle 
maatregelen. 

• strekking en breedte van de partijen; 
voor verenigingen en vrijwilligers 
organisaties versus vitaal. Is het ook 
voor de professionele zorgorganisaties; 
Niet voor professionele zorgorganisaties.  

• vitaal belang - non-profit – profit (kleine 
ondernemers). Voorbeelden dorpscafé of 
recreatieondernemer 
Wensen en behoefte goed blijven 
monitoren; doen we al bijvoorbeeld 
enquête ondernemers. Toezegging dat 
er gemonitord wordt. 

• Ondernemers die buiten de boot vallen 
van landelijke regelingen; graag stand 
van zaken. Wij monitoren alles; als blijkt 
dat bedrijven in de problemen komen 
dan verder kijken. Voorbeeld: OZB niet 
woningen afschaffen kost € 2,8 miljoen 
(geen maatwerk / niet doeltreffend). 

• In gesprek met vastgoedeigenaren over 
de huren? Er is contact. 

• Fonds uitbreiden naar ondernemers; dan 
moet er een nieuw voorstel komen. 
Mogelijkheid om mee te nemen in 
andere beleidsstukken. 

• vereniging met goed financieel beleid – 
versus op grote voet geleefd; hoe 
voorkomen we dat met elkaar;  

• hoe voorkom je misbruik; achteraf 
verantwoording; verantwoording moet 
achteraf plaatsvinden 

• beroep landelijke regeling gaat voor; stel 
nieuwe landelijke regelingen.; 
toezegging nadere voorwaarden stellen 
terugbetaling subsidie als dat zo is. 

 
Algemene opmerkingen burgemeester: 

• belangrijk signaal naar inwoners 

• verhalen van inwoners hebben impact 

• is bedoeld als vangnetconstructie 

• bluswater staat klaar om een brand te 
blussen (voorstel is niet helemaal 
dichtgetimmerd) 

• zit hardheidsclausule in 
 
Reactie burgemeester:  

• oproep voor ondernemers  is duidelijk 

• 11 juni in gesprek met de gemeenteraad 
over dit fonds en ondernemers (enquête 
van de VON) 

• er zijn meer financiële keuzes voor de 
gemeente. 

 
Stemming: 20 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
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13. Raadsvoorstel Verordening 
Duurzaamheidsvoucher Nieuwkoop 
2020 (2020-025) 
B&W stelt de raad voor (1) de verordening 
“Duurzaamheidsvoucher Nieuwkoop 2020” 
vast te stellen (2) de 15e wijziging van de 
begroting 2020 vast te stellen. 

Wethouder Wolters geeft reactie op vragen en 
opmerkingen over o.a.: 

• toezegging van wethouder uit de 
meningsvormende raad wat valt er te 
vereenvoudigen? Vraag gesteld aan 
ODWH: dit is niet mogelijk. 

• komen alle eisen voort uit het rijk? 
Aanvraag en beschikking is besloten zo 
te verantwoorden. Gezamenlijke 
gemeenten hebben dit ontwikkeld. 
Daarop is de beschikking van het rijk 
gebaseerd. 

• is ODWH een bestand aan het 
opbouwen voor de toekomst 
(energielabel en bouwjaar); mogelijk een 
winsituatie voor ODHW 

• voor huurders minder bureaucratie; 
kosten vouchers en uitvoering; gevraagd 
aan ODWH of het goedkoper kan; nee 

• eigen regeling voor huurders; voorstel 
naar de raad (rechtmatig en 
doelmatigheid) 

• huurwoningen komt er een rijksregeling 
voor huurwoningen? Het zou weleens 
kunnen zijn dat…  

• kosten huurdersregeling: vouchers 
huurders plus  uitvoeringskosten (€ 
118.000) bij 37%. 

• aantal deelnemers zijn daar afspraken 
over; op 31 december 2020 een 
tussenstand naar de raad (tussentijdse 
rapportage vragen) 

• hoop om regelingen parallel te laten 
lopen; september dan uitvoering gelijk 
lopen kopers. 

 
Natuurlijk Nieuwkoop dient een motie in mede 
namens SBN en CDA.  
 
Daarin wordt het college verzocht: 

• Om een voorstel uit te werken dat het 
mogelijk maakt om 
duurzaamheidsvouchers beschikbaar te 
stellen aan bewoners van huurwoningen 
op een vergelijkbare wijze als in de 
Verordening Duurzaamheidsvoucher 
2020, en dit voorstel bij voorkeur in de 
raadsvergadering van juli ter 
besluitvorming voor te leggen 

• Zo mogelijk bewoners van huurwoningen 
op een vergelijkbare wijze te betrekken 
als huiseigenaren. 

• Hiervoor een passende procedure te 
ontwikkelen die recht doet aan 
rechtmatigheids- en 
doelmatigheidsaspecten. 

• Een overzicht te schetsen van de 
regelingen / subsidies voor 
woningverduurzaming waarvan huurders 
en woningeigenaren profijt kunnen 
hebben. 



gemeente nieuwkoop griffie –  BESLUITENLIJST 

 

 5  

• De kosten te dekken uit de Reserve 
Duurzaamheid. 

 
Reactie wethouder op de motie: college staat 
daarvoor open. Intentie om in  juli 2020 met 
voorstel te komen. 
 
Stemverklaring D66: voordelen van deze 
regeling versus niet efficiënt  in de uitvoering zijn;  
stemmen dan toch voor. 
 
Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van 
VVD (4 stemmen) tegen.  
 
De motie wordt aangenomen met de stemmen 
van VVD (4 stemmen) tegen. 
 
 

14. Raadsvoorstel Ontwerp 
programmabegroting 2021 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
(2020-026) 
B&W stelt de raad voor om in te stemmen 
met de ontwerp programmabegroting van 
de VRHM 2021 en geen zienswijzen in de 
dienen. 
 

Burgemeester Van Duijn geeft reactie op vragen 
en opmerkingen over o.a.: 

• aandachtspunten voor overleg: corona-
crisis (GHOR zorg bij pandemie) na 
afloop moet voorzitter verantwoording 
afleggen aan alle raden. Naast 
verantwoording genomen besluiten ook 
evaluatie die ingaat op de ervaringen, 
effect op de huidige begroting, ingaan 
effect op de begroting 2021; corona was 
bij opstelling begroting nog niet aan  de 
orde. Evaluatie ervaringen neemt 
burgemeester mee. 

• Wnra (rechtspositie): brandweer inzicht 
mogelijke effecten als vrijwilligers als 
deeltijd medewerkers aangemerkt 
moeten worden. Gaan vrijwilligers 
daardoor stoppen? Capaciteit onze 
regio; gaat actief informeren  

• afwijken van de indexering; afspraken 
zijn vorig jaar gemaakt geen 
precedentwerking. 

 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

15. Raadsvoorstel Wijziging in benoeming 
Algemeen Bestuursleden voor 
gemeenschappelijke regeling SVHW 
(2020-027) 
B&W stelt de raad voor om wethouder 
Antoinette Ingwersen te benoemen als lid 
van het algemeen bestuur van SVHW en 
burgemeester Robbert-Jan van Duijn te 
benoemen als plaatsvervangend lid. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

16. Raadsvoorstel Benoemen voorzitter 
meningsvormende raden en 
oriënterende bijeenkomsten (2020-028) 
Voorgesteld wordt om Lizet Keijzers 
namens SBN als voorzitter van 
oriënterende bijeenkomsten en 
meningsvormende raden te benoemen. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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17. Raadsvoorstel Benoemen vice-
voorzitter van de gemeenteraad 
Nieuwkoop (2020-029) 
Op 29 maart 2018 heeft de raad besloten 
Remco Hendriks te benoemen als vice 
voorzitter van de gemeenteraad en Kees 
Egberts te benoemen als 
plaatsvervangend vice voorzitter. Door het 
vertrek van Remco Hendriks als raadslid is 
er een vacature voor het vice 
voorzitterschap. 
 

Voorgesteld is om Lizet Keijzers te benoemen 
als vice-voorzitter van de gemeenteraad.  
 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

17-A Motie niet geagendeerd onderwerp: 
Subsidieaanvraag proeftuinen 
aardgasvrije wijken. 
 
 
 
 

De motie wordt ingediend door de VVD mede 
namens CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. 
 
In deze motie spreekt de raad zich uit:  

• dat de raad het collegebesluit om 
een subsidieaanvraag in het kader 
van de proeftuinen aardgasvrije 
wijken in te dienen, zeer 
ondersteunt, gelet ook op de unieke 
mogelijkheid die zich hiermee 
aandient om een volledige wijk aan 
te sluiten op de warmtebron van 
een AWZI; 

• dat dit project als voorbeeld kan 
dienen voor de uitrol naar andere 
wijken van de in 2021 vast te stellen 
warmtevisie voor de gemeente 
Nieuwkoop, waarbij bewoners en 
gemeente gezamenlijk optrekken in 
het realiseren van aardgasvrije 
wijken.  

 
Reactie wethouder Ingwersen:  

• aanvraag voor 1 mei indienen. a.s. 
dinsdag in het college 

• informatieavond bewoners is door 
corona niet doorgegaan 

• in tekstblok; besluit genomen in juli 
2018, raad is op de hoogte van 
verzoek subsidie, als motie 
aangenomen wordt vermelden. 

• subsidie voor onderzoek dat we 
gaan doen. Subsidie bedrag hoeft 
niet terug te worden betaald als het 
blijkt dat het niet haalbaar is. 

• raad krijgt inzage in de ingediende 
aanvraag 

 
De motie wordt unaniem aangenomen.  
 

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 
 

De VVD stelt vragen over ‘berichtgeving 
ophelderingspercentage woninginbraken’. Uit de 
antwoorden van het college op schriftelijke 
vragen van de VVD blijkt dat de cijfers van RTL 
en CBS over het oplossen van woninginbraken 
niet te kloppen.  
Welke acties onderneemt het college om foutieve 
informatie en de negatieve beeldvorming die 
daaruit voortvloeit te bestrijden? 
 



gemeente nieuwkoop griffie –  BESLUITENLIJST 

 

 7  

Reactie burgemeester: 

• hele lastige taak om alles bij te houden 
wat andere over ons schrijven;  

• wel een proactieve houding gemeente 
op foutieve berichtgeving 

• specifiek deze zaak; communicatie 
gemeente en politie is fout gegaan; niet 
gereageerd was te laat 

• protocol: nee wel stappenplan 
monitoren, zoekopdrachten, telefoontjes, 
is rectificatie zinvol 

• rectificatie of op eigen website (laatste 
gebeurd meestal) 

• geen reden om aan te passen; elke keer 
een aparte afweging 

 
D66 stelt vragen over het wel of niet meedoen 
van de hockeyclubs aan de voorbereiding van de 
sportvisie. Naar aanleiding van een brief van 
Hockeyclub Nieuwkoop. Waarom de 
hockeyaccommodaties niet zijn meegenomen in 
het onderzoek. Of er meer sportaccommodaties 
zijn uitgesloten van het onderzoek van Mulier. 
 
Reactie wethouder Elkhuizen: 

• vorig jaar 2 avonden die ook zijn 
gepubliceerd verenigingen moeten zelf 
komen; 

• sportvisie en sportakkoord lopen daar 
elkaar.  

• afgelopen maanden heeft  het 
sportakkoord voorrang gekregen 

• participeren sportvisie is fysiek niet 
mogelijk verschoven naar de zomer 

• hockeyclub is niet meegenomen in het 
onderzoek Mulier. Medegedeeld aan de 
raad: kijken naar toekomstbestendigheid 
tennisverenigingen en voetbal gelijk 
meenemen (10 jaar verlenging subsidie), 
zwembaden omdat daar jaarlijks geld 
naar toe moet en ook de sporthallen. 

• hockeyclub is niet geïnformeerd was 
voor andere clubs zie vorige antwoord 

• definitieve versie komt voor iedereen 
beschikbaar nu alleen de onderzochte 
clubs 

• toekomst hockeyaccommodatie; 
bloeiende vereniging nieuw 
kunstgrasveld is aantrekkelijk voor meer 
leden.  

• wethouder is verbaasd over de irritatie in 
hun brief. De gemeente heeft 600.000 
euro geïnvesteerd ; garantiestellingen 
van € 760.000 en BSO kan tegen 
betaling gebruikmaken van kantine. 

• bel de wethouder of mail in plaats van 
deze brief sturen. 

 
Wethouder geeft aan dat hij de vervolgvraag 
over de invulling ‘accommodaties en 
financiën’ uit het plan van aanpak schriftelijk 
gaat beantwoorden. 
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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 
 

Oproep aan raadsleden om de vragen over de 
Omgevingsvisie op de website nog in te vullen. 
 
Om  23.46 uur 
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