
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 30 september 2021

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur. 
Aanwezig: 

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn 
en Lizet Keijzers bij agendapunt 11
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, 
Wilfred Geerlof, Ines de Ridder, Bianca Verhage 
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, Berry Dors en 
Kees Hagenaars 

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen, 
Antoinette Ingwersen en Gerben van Duin

Afgemeld en afwezig: Mariëlle de Romijn (SBN) 
en René Carlier (NN)

2. Vaststellen agenda (2021-079) NN heeft zondag 26 september (> 48 uur voor 
aanvang van de BR) verzocht om zienswijze 
planMER RES 1.0 aan de agenda toe te voegen. 
Deze staat er nu als toegevoegd 
agendapunt 14A bij. 

Inclusief deze toevoeging vastgesteld. 

De VVD heeft een rondvraag aangekondigd over 
de voortgang van de ruimtelijke visie en 
centrumplan Nieuwkoop.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2021-080) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 8 juli, het vervolg op 
15 juli en 25 augustus 2021

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2021-081) Ongewijzigd vastgesteld.

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-082)

Ongewijzigd vastgesteld. 
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      7. Raadsvoorstel Vaststelling 
Bestemmingsplan Noordse Buurt 1e 
herziening (2021-083)
B&W stelt de raad o.a. voor om: (1) in te 
stemmen met de ‘Zienswijzennota 
Noordse Buurt 1e herziening’ en de 
voorgestelde aanpassingen naar 
aanleiding hiervan (2) in te stemmen met 
de ‘Nota van ambtshalve wijzigingen 
Noordse Buurt 1e herziening’ (3) met 
inachtneming van de besluitpunten onder 
1 en 2 ‘Bestemmingsplan Noordse Buurt 
1e herziening’ gewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerp.

Stemverklaring D66: Afgelopen decennium is 
ongeveer € 18 mln uitgegeven om tuinders in het 
gebied uit te kopen ten gunste van natuur 
ontwikkeling. Natuur wordt ernstig bedreigd. Met 
dit voorstel wordt beoogd een deel van het 
gebied weer als agrarisch te bestemmen. Zij 
stemmen dus tegen.

Ongewijzigd vastgesteld met de stem van D66 
tegen.

      8. Raadsvoorstel Aanvraag LEADER voor 
cofinanciering (2021-084)
B&W stelt de raad voor om (1) in te 
stemmen met het budget van €22.407 als 
cofinanciering van het project ‘Betekenisvol 
bezoekerf Hoeve Kazan’ (2) de 15e 
wijziging van de begroting 2021 vast te 
stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Doordecentralisering 
maatschappelijke zorg per 2023 (2021-
085)
B&W stelt de raad voor om kennis te 
nemen van een aantal zaken rond deze 
doordecentralisatie, beslispunt 2 (over 
diverse financiële middelen) vast te stellen 
en afhankelijk van de gekozen 
samenwerkingsvorm door het college in 
een later stadium zich nog te buigen over 
de samenwerkingsafspraken.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Regionale Governance 
Jeugdhulp (2021-086)
B&W stelt de raad voor (1) toestemming te 
verlenen voor het oprichten van de 
Gemeenschappelijke Regeling Zorg op 
grond van Wgr art. 1 lid 2. (2) de financiële 
consequenties te verwerken in de 
Decembernota 2021 en de Voorjaarsnota 
2022.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Vaststelling Nota 
Grondbeleid 2021 (2021-087)
B&W stelt de raad voor om deze nota vast 
te stellen.

De VVD dient mede namens SBN een 
amendement in om informatieplicht ook voor het 
niet aankopen van strategische grond in te 
stellen.

De VVD dient mede namens SGP-CU een 
amendement in om uitbreidingsmogelijkheden 
van bedrijventerreinen in beeld te houden.

VVD en SBN wijzigen na een schorsing het 
amendement om informatieplicht ook voor het 
niet aankopen van strategische grond in te 
stellen.

Gewijzigd amendement over strategische grond 
wordt aangenomen met de stemmen van 
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Natuurlijk Nieuwkoop tegen.

Amendement over bedrijventerreinen wordt 
aangenomen met de stemmen van CDA, 
Natuurlijk Nieuwkoop en D66 tegen.

Gewijzigd door twee amendementen vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar 
(afwijzing verzoek herziening 
bestemmingsplan) (2021-088)
Het presidium stelt de raad voor (1) de 
bezwaren, met uitzondering van het 
bezwaar tegen de leges, ontvankelijk te 
verklaren (2) de bezwaren ongegrond te 
verklaren (3) het besluit in stand te laten 
onder aanvulling van de motivering, zoals 
opgenomen in dit raadsvoorstel (4) het 
verzoek om proceskostenvergoeding af te 
wijzen en (5) het college van 
burgemeester & wethouders te machtigen 
voor een verdere afhandeling van de 
beroepsfase van de beslissing op 
bezwaar.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Mandateren verdagen 
van beslissingen op bezwaarschriften 
aan de griffier van de gemeenteraad 
(2021-089)
Het presidium stelt de raad voor: (1) De 
griffier van de gemeenteraad, dan wel 
diens plaatsvervanger, te mandateren om 
besluiten te nemen op grond van artikel 
7:10, derde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (verdaging van 
raadsbeslissing) (2) Het mandaatbesluit 
(conform bijgaande en als zodanig 
gewaarmerkte bijlage) op de gebruikelijke 
wijze te publiceren in het Gemeenteblad.

Ongewijzigd vastgesteld waarbij de voorzitter 
toezegt dat de griffier de raad informeert 
zodra er gebruik van dit mandaat wordt 
gemaakt onder vermelding van de nieuwe 
termijn.

14. Raadsvoorstel Vaststellen 
Vergaderschema gemeenteraad 2022 
(2021-090)
Het Presidium stelt de raad voor het 
vergaderschema 2022 van de 
gemeenteraad, versie 2 september 2021 
vast te stellen. Waarbij de 
agendacommissie de vrijheid heeft om de 
verschillende vergaderingen anders in te 
plannen bijvoorbeeld als er te weinig of te 
veel agendapunten zijn of de actualiteit 
daarom vraagt.

Ongewijzigd vastgesteld.

14a. Zienswijze planMer RES 1.0 Holland 
Rijnland
Op verzoek van Berry Dors (Natuurlijk 
Nieuwkoop) is dit agendapunt aan de 
agenda toegevoegd. Met als insteek om 
de raad zelf een zienswijze te kunnen 
laten indienen. B&W heeft op 28 
september een concept versie van 
zienswijzen bij de griffie aangeleverd. De 
raad zou deze zienswijzen kunnen 

Natuurlijk Nieuwkoop stelt de raad voor om te 
besluiten de zienswijze van B&W (aangeleverd 
op 28 september 2021) over te nemen en in te 
dienen als van de gemeenteraad.

Wethouder Elkhuizen geeft aan na te komen een 
eerder gedane toezegging van B&W om een 
stappenplan aan de raad voor te leggen.

Stemverklaring SBN: Het voorstel van NN zaait 
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overnemen. meer verwarring. Daarom zullen zij het niet 
steunen.

Stemverklaring D66: Zij stemmen tegen omwille 
van het principe dat alles wat met RES te maken 
heeft tot paniek lijkt te leiden.

Stemverklaring VVD: Zij kunnen zich vinden in 
de zienswijze van B&W en willen geen 
sentimenten mee laten spelen.

Het voorstel van Natuurlijk Nieuwkoop om de 
aangevulde zienswijze namens de raad in te 
dienen wordt verworpen met de stemmen van 
CDA, NN en SGP-CU voor.

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

De VVD stelt mondelinge vragen over voortgang 
ruimtelijke visie en centrumplan Nieuwkoop.
Vraag 1
Welk “laag hangend fruit” heeft de wethouder -na 
de besluitvorming in februari- in de afgelopen zes 
maanden geplukt? Vindt de wethouder, dat de 
gemeente daarmee aan inwoners en 
ondernemers laat zien, dat zij daadwerkelijk werk 
maakt van het versterken van het centrum van 
Nieuwkoop, de huiskamer van kern Nieuwkoop?

Flink aan draagvlak gewerkt. Laaghangend fruit 
gaat permanent door. Continu is er geïnvesteerd. 
Wethouder Ingwersen noemt meerdere 
ontwikkelingen. En de BIZ heeft een nieuw 
enthousiast bestuur.
Laaghangend fruit is ook draagvlak creëren. Er 
zijn per acties werkgroepen (o.a. bewoners, 
vve’s VON, BIZ, hervormde kerk, vastgoed 
eigenaren) Vorige week was KickOff van de 
werkgroepen. Eind dit jaar hebben die 
werkgroepen uitvoeringsplannen.

Vraag 2
Hoe ver is de wethouder met de onderdelen 
parkeren op en de herinrichting van het 
Regthuysplein, de transformatie van de Kolfbaan 
en het gesprek met de vastgoedeigenaren over 
een goed functionerend dorpscentrum? Wanneer 
kan de raad hierop concreet resultaat 
verwachten? 

Regiegroep, Kolfbaan, Reghthuysplein e.a. zijn 
bezig. Sommige van deze gesprekken (bijv. met 
vastgoed eigenaren) vergen tijd. Maar er zijn, 
zoals aan raad gemeld aan het eind van het jaar 
uitvoeringsplannen.

Vraag 3
De VVD heeft het signaal ontvangen, dat het 
gesprek met de diverse stakeholders niet soepel 
verloopt. Onder meer: overleg dat niet doorgaat, 
stakeholders die niet zijn uitgenodigd en 
ongenoegen over de concrete voortgang. Hoe 
beoordeelt de wethouder deze signalen? Heeft 
zij het vertrouwen dat deze gesprekken de door 
de raad gevraagde voortgang hebben dan wel 
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houden? Wat doet zij om binnen de planning tot 
concrete resultaten te komen?

De geplande startbijeenkomst na de zomerreces 
was door corona bij projectleider uitgesteld. Maar 
er is nu gestart. Zonder onrust. Als er wel onrust 
is opgeroepen door wethouder Ingwersen om dit 
te melden aan de regiegroep. Zij heeft er 
vertrouwen in.

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. 

Geen gebruik van gemaakt.

17. Sluiting Om 22.17 uur

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 18 november 2021


