
 

 

 
BESLUITENLIJST 

Besluitvormende raadsvergadering 5 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, 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: Gerben van Duin, Guus Elkhuizen 
en Antoinette Ingwersen  
 

2.  Vaststellen agenda  Over agendapunt 7 (duurzaamheidsvouchers) is 
vandaag een brief aangeleverd. Wethouder 
Van Duin stelt voor om parallel subsidie aan te 
vragen en ondertussen wel een besluit te nemen. 
Het zal toch een discussiestuk worden. 
 
Verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.  Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

4.  Vaststellen besluitenlijst (2020-084) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 24 september 2020 
en 1 oktober 2020 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

5. Ingekomen stukken (2020-085) 

 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2020-086) 

Ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

      8.  Raadsvoorstel Gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) 2021 t/m 2025 
(2020-088) 
 
B&W stelt de raad voor: 

1. Het Gemeentelijk rioleringsplan 

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in, maar 
tekenen aan dat zij niet instemmen met 
besluitpunt 3. Omdat zij niet tevreden zijn met 
reactie op vraag in meningsvormende raad over 
hogere kosten van externe inhuur t.o.v. eigen 
personeelskosten. Zij blijven dit monitoren. 
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2021 t/m 2025 vast te stellen; 
2. De komende planperiode de 

rioolheffing, met uitzondering van 
de gebruikelijke indexering, niet te 
verhogen; 

3. In te stemmen met de uitbreiding 
van de formatie; 

4. De omvang van de formatie aan 
het einde van de planperiode 
(2025) opnieuw te bezien; 

5. De financiële consequenties van 
het Gemeentelijk rioleringsplan 
mee te nemen in de Voorjaarsnota 
van 2021. 

 

 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

      7. Raadsvoorstel Duurzaamheidsvoucher 
Huurders Nieuwkoop 2020 (2020-087) 
B&W stelt de raad voor: 
 

1. De verordening 
“Duurzaamheidsvoucher Huurders 
Nieuwkoop 2020” vast te stellen; 

2. Een subsidieplafond van 112.000 
euro vast te stellen, zodat tot 50% 
van de huurders gebruik kunnen 
maken van de voucher tot een 
max. van 70 euro per aanvrager; 

3. De 25ste wijziging van de 
begroting 2020 vast te stellen. 

 

Wethouder Van Duin geeft aan dat de regels van 
nieuw in te voeren Rijksregeling nog onbekend 
zijn. 
Eigen uitvoeringskosten, n.a.v. raadsvoorstel, 
zijn mogelijk lager. Wel week wachten met 
uitvoering, want gemeente moet niet gestart zijn 
vóór de subsidieaanvraag gedaan wordt. 
 
Stemverklaring VVD: Zij hebben twijfels of totale 
kosten opwegen tegen het resultaat. Zij hadden 
tegen duurzaamheidvouchers voor eigenaren 
gestemd. Nu lijken kosten iets gunstiger en geldt: 
‘baat het niet, dan schaadt het niet’. En ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’ tussen eigenaren en 
huurders: dus stemmen ze er mee in. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

9.  Raadsvoorstel Nota Recreatie en 
Toerisme (2020-089) 
 
B&W stelt de raad voor: De nota Recreatie 

en Toerisme – “Gastvrije beleving van 

Hollandse natuur en cultuur” vast te stellen 

en daarmee akkoord te gaan met: 

 

1. De volgende visie en ambitie 

onderdelen: 

a. Toerisme is geen doel maar 

een middel. 

b. Doorbouwen op Nieuwkoops 

profiel/DNA zoals beschreven in 

het College programma in 

verbinding met het DNA van de 

Groene Hart regio. 

c. Duurzame groei van de 

gastvrijheidssector. 

d. Beleving, comfort en kwaliteit 

afgestemd op de doelgroepen 

zoals beschreven in de nota. 

e. Spreiding van het aantal 

bezoekers door het seizoen, liefst 

met duurzaam vervoer. 

2. De volgende strategie onderdelen: 

a. Versterking en uitbreiding van 

De VVD dient een amendement in om het 
richtbedrag voor structurele steun voor 
Nieuwkoop Marketing te verhogen naar 
€ 75,000,- 
 
De VVD dient een amendement in om de 
gemeenteraad jaarlijks schriftelijk te informeren 
over de voortgang en actualisatie van de 
uitvoeringsagenda. 
 
Wethouder Ingwersen geeft aan dat focus gericht 
is op Nieuwkoopse plassen met bijv. 
Reghthuystoren om mensen vervolgens te 
verleiden naar andere mooie plekken in de 
gemeente. 
Wethouder Ingwersen geeft aan dat relatie met 
Marketing Nieuwkoop nog niet is vastgesteld; 
een overeenkomst of een subsidierelatie. 
Vooralsnog gaan gedachten naar overeenkomst 
uit. 
Overnachtingsmogelijkheden uitbreiden. 
Richten op doelgroepen, dus interessanter voor 
investeerders. 
 
Het amendement budget Marketing Nieuwkoop 
wordt verworpen, met de stemmen van VVD, 
D66 en SGP-CU voor. 
 
Het amendement informatie over voortgang 
wordt verworpen, met de stemmen van VVD 
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de verblijfsmogelijkheden in de 

gemeente. 

b. Versterking marketing, 

communicatie en gastheerschap. 

c. Samenwerking met partners, 

ieder vanuit zijn eigen rol. 

d. Bundeling van initiatieven en 

samenwerking. 

3. De bijbehorende Inspraaknota. 

4. De 24ste wijziging van de 

begroting 2020 vast te stellen. 

 

voor. 
 
Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor. Al 
vinden zij dat budget voor Nieuwkoop Marketing 
niet opweegt tegen het ambitieniveau. En zij 
vinden dat raad onvoldoende handvaten heeft 
om te controleren. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 

10. 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 
 

SBN stelt vragen over uitvoering van 
duurzaamheidsvouchers voor woningeigenaren. 
 
Wethouder Van Duin laat weten dat eigenaren 
op 24 augustus de voucher hebben ontvangen. 
Daarna is aanbesteed en is bedrijf Klimaatroute 
langs huizen gegaan voor mogelijke 
energiescan. Daarbij is wat misgegaan. 
Genoemd is dat het ‘gratis’ zou zijn, maar de 
voucher zou juist ingeleverd moeten worden. 
Bedrijf is aangesproken en de 8 mensen die dit is 
overkomen worden benaderd voor een 
persoonlijke oplossing. Daarbij is het doel om ze 
tevreden te stellen. 
 

11. 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 doet een mededeling over 
de woningbouwopgave die vorige week ter 
sprake kwam en waarbij hij lobby oproep bij 
raadsleden deed om Kerkweg (Ter Aar Noord 
Oost) ontwikkeling mogelijk te maken. Het is 
gelukt om de provincie op andere gedachten te 
brengen: 
Gedeputeerde Koning heeft aangegeven positief 
t.a.v. Ter Aar op ‘3 ha kaart’ te laten landen om 
opgave in Ter Aar Noord Oost te kunnen 
realiseren. Nadat procedure is gevolgd 
(Nieuwkoop moet eerst een zienswijze indienen). 
 
Wanneer kan startnotitie worden verwacht?  
Capaciteit op afdeling is beperkt, dus nog niet 
helder. Eerst zienswijze indienen. 
 

12. Sluiting 
 

Om 22.06 uur 

 
Ongewijzigd vastgesteld in de digitale besluitvormende raadsvergadering van 12 november 2020 
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