
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 26 september 2019

G19.1132
19-11-19

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, Bianca Verhage 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: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Uitreiking certificaten Politiek Actief Wim Kauffman, Stefan van Valkenburg,
Agnes Valk, Bianca Hofstede, Nick van Yperen, 
Linda Feijen, Idris Mattijssen en Michelle Alberts 
krijgen allemaal uit handen van de voorzitter van 
de raad, Frans Buijserd een certificaat omdat zij 
de cursus Politiek Actief hebben afgerond.

2. Vaststellen agenda D66 dient een motie in over een niet 
geagendeerd onderwerp (stikstofproblematiek).
Dit wordt als agendapunt 13A aan de agenda 
toegevoegd.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2019-071)
- De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergaderingen van 11 juli en
4 september 2019.
- Woordelijk verslag van 4 september
2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2019-072) Ongewijzigd vastgesteld.
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6. Opheffing en bekrachtiging van 
geheimhouding stukken (2019-073)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Voorweg 23 Noorden 
en Geerweg 26 Ter Aar (2019-074)
B&W stelt de raad voor om (1) het 
bestemmingsplan Voorweg 23 Noorden en 
Geerweg 26 Ter Aar ongewijzigd vast te 
stellen (2) geen exploitatieplan vast te 
stellen (3) het college van burgemeester 
en wethouders te machtigen voor de 
afhandeling van de 
bestemmingsplanprocedure na 
vaststelling.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Krediet dóórontwikkeling 
huisvesting gemeentekantoor Ter Aar 
(2019-075)
B&W stelt de raad voor om (1) een krediet 
beschikbaar te stellen van
C 200.000,- voor 2019 (2) de 
afschrijvingstermijn voor de investering op 
10 jaar te stellen (3) de kapitaallasten te 
dekken door een jaarlijkse onttrekking aan 
de reserve Huisvesting gemeente.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor en 
rekenen er op dat het o.a. bijdraagt aan 
verhoging van medewerkerstevredenheid.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Aanwending budget 
raadsonderzoek (2019-076)
Vertegenwoordigers van de zes fracties 
stellen de raad voor het budget (4010106- 
438058) dat bedoeld is voor het uitvoeren 
van een raadsonderzoek zoals bedoeld in 
de Gemeentewet art 155a en in de 
‘Verordening op het onderzoeksrecht van 
de raad’ aan te wenden voor een ander 
onderzoek op verzoek van de raad, ook al 
wijkt dit onderzoek af van het betreffende 
wetsartikel en de verordening.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadvoorstel 6e Verordening tot 
wijziging van de verordening Sociaal 
Domein gemeente Nieuwkoop 2015 
(2019-077)
B&W stelt de raad voor om de verordening 
vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Initiatiefvoorstel SBN en D66 - 
Investeren in toekomstige 
sportvoorzieningen - Stichting 
Sportvoorzieningen Nieuwkoop (2019- 
078)
De fracties Samen Beter Nieuwkoop en
D66 stellen de raad voor een bedrag van C 
295.000 toe te kennen aan de Stichting 
Sportvoorzieningen Nieuwkoop (SSN) ten 
behoeve van verduurzaming en 
toekomstbestendig maken van het 
sportaanbod van de bij deze stichting 
aangesloten verenigingen.

Lizet Keijzers verlaat de vergadertafel omdat zij 
als voorzitter van Lawn Tennis Vereniging 
Zevenhoven belangen heeft bij dit raadsvoorstel. 
Zij heeft niet aan beraadslaging meegedaan en 
zal ook niet aan de stemming deelnemen.

Initiatiefnemers lichten de aanpassingen aan het 
raadsvoorstel toe.

Na een schorsing wordt er een amendement 
ingediend om besluitpunt 1 aan te vullen met het 
woord maximaal en met een extra voorwaarde.

Bij een hoofdelijke stemming wordt het
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amendement aangenomen met de stemmen van 
het CDA (behalve Leon Zoet), VVD en SGP-CU 
tegen.

Stemverklaring CDA: Zij hadden veel vragen. Die 
zijn niet of onvoldoende beantwoord. Om die 
reden stemmen zij tegen het voorstel.

Bij een hoofdelijke stemming staken de 
stemmen. Voor: SBN, Natuurlijk Nieuwkoop en 
D66. Tegen: CDA, VVD en SGP-CU

Het door het amendement aangepaste concept 
besluit wordt in de volgende besluitvormende 
raadsvergadering in stemming gebracht..

[Griffie: .. Na de vergadering is gebleken dat als 
de stemmen staken in een voltallige raad het 
voorstel verworpen is .... Het voorstel zal dus 
niet in een volgende vergadering in stemming 
worden gebracht.]

12. Raadsvoorstel Vaststellen 
vergaderschema gemeenteraad 2020 
(2019-079)
Het Presidium stelt de raad voor het 
vergaderschema vast te stellen.

Lizet Keijzers komt weer aan de raadstafel.

René Carlier licht de bedoeling achter dit 
vergaderschema nog eens toe en hij wijst op het 
inloopspreekuur van de raad op 17 oktober.

Stemverklaring VVD: Zij hebben zorg voor de 
‘volle donderdagen’. Via de agendacommissie 
bepleiten zij een evaluatie in september. Zij 
zullen voor stemmen.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Zienswijze concept 
Regionale agenda 2019-2023 Holland 
Rijnland (2019-080)

B&W stelt de raad voor om (1) Kennis te 
nemen van de concept regionale agenda 
2019-2023 van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland (2) in te stemmen met de 
kaders en strategische uitgangspunten 
zoals beschreven in de agenda (3) gebruik 
te maken van de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen over de concept 
regionale agenda 2019-2023 (4) In te 
stemmen met de conceptbrief aan het 
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

Natuurlijk Nieuwkoop dient een amendement in 
om iets aan de zienswijze brief toe te voegen.

De VVD dient een amendement in om iets aan 
de zienswijze brief te wijzigen.

Amendement van Natuurlijk Nieuwkoop wordt 
aangenomen met unanieme stem

Amendement van de VVD wordt aangenomen 
met de stemmen van D66 tegen.

Stemverklaring D66: Zij ondersteunen de 
zienswijze omdat een unaniem raadsstandpunt 
sterker overkomt. Maar D66 hecht wel aan de 
open ruimte en wil dus niet al te makkelijk 
nieuwe gebieden aanwijzen voor woningbouw. 
Zolang niet alle beschikbare gebieden benut zijn.

Gewijzigd door twee amendementen vastgesteld.

13. A Motie over niet geagendeerd onderwerp
D66 dient mede namens Natuurlijk 
Nieuwkoop een motie in 
‘stikstofproblematiek 1 rechtvaardigheid en 
rechtsgelijkheid’

Op advies van wethouder Elkhuizen en van 
mede indiener Natuurlijk Nieuwkoop wordt de 
motie aangepast.

Stemverklaring CDA: Sympathiek voorstel; wel 
enigszins symbool politiek. Schiphol gaat wel 
groeien. Maar CDA steunt graag een signaal en
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stemt voor.

Stemverklaring VVD: Het zou sympathiek zijn als 
steun aan Mob bij Wet natuurbescherming een 
adhesie betuiging zou betreffen. Maar als 
Nieuwkoop zelf partij wordt, dan onvoldoende 
informatie en behoefte aan advies van 
huisadvocaat. Aangezien laatste de bedoeling is, 
stemt VVD tegen.

De aangepaste motie wordt aangenomen met de 
stemmen van de VVD tegen.

14. 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 Bodemdaling en 
funderingsherstel
Wethouder Ingwersen geeft ten aanzien van 
funderingsvraagstuk dat ook grondwaterpeil van 
belang is. Klimaatadaptatie heeft hiermee te 
maken. Er wordt gewerkt aan basis riool plan en 
gemeentelijk riool plan. In dat kader worden 
stresstesten gedaan. Dan komt er zicht op 
omvang van het probleem.
Er is niet gecommuniceerd naar inwoners. Zodra 
er meer zicht is op de echte problematiek, via 
KCMF, dan kan dat anders zijn.
Binnen halfjaar krijgt de raad meer informatie.

De VVD stelt vragen over Huisvesting 
arbeidsmigranten aan de Kruisweg
Wethouder Elkhuizen citeert wanneer hij 
vertrouwelijk geïnformeerd is door Kaag en 
Braasem en hoe B&W daarop heeft gereageerd. 
Nieuwkoop heeft zelf geen beleid, maar wel 
urgentie.

15. 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 geeft aan dat hij 
Zuid-Holland in VNG commissie mag 
vertegenwoordigen om rapport van Remkes uit 
te werken.

16. Sluiting Om 23.58 uur

Raac ld./.#netífytiĻţć.T&J.ĩnr. ^
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