
 

 

 
(Concept) BESLUITENLIJST 

Besluitvormende raadsvergadering 6 februari 2020 
 
 
 

Nr Onderwerp Actie 
 

1 Opening 20.00 uur.  
Aanwezig:  
 
Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe 
 
Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, 
Ines de Ridder, Mariëlle de Romijn, 
Bianca Verhage, Leo Visser, Remco Hendriks 
(tot agendapunt 1b) en Wilfred Geerlof (vanaf 
agendapunt 1b) 
 
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 en 
Antoinette Ingwersen  
 
Afwezig: wethouder Bernadette Wolters  
 

     1a Afscheid raadslid Remco Hendriks  
 

De voorzitter, Robbert-Jan van Duijn, houdt een 
afscheidsspeech en geeft hem een vaas met 
logo van Nieuwkoop cadeau namens de raad. 
 
De nestor van de raad, Berry Dors, houdt een 
afscheidsspeech en geeft hem een bos 
bloemen cadeau namens de raad. 
 
Namens SBN houdt Leo Visser een 
afscheidsspeech. 
 
Remco Hendriks houdt een dankwoord aan 
allen. 
 

     1b Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
Wilfred Geerlof (2020-014) 
 

Pien Schrama, geeft als voorzitter van de 
commissie controle geloofsbrieven aan dat er 
geen belemmeringen zijn om Wilfred Geerlof tot 
de raad toe te laten. 
 
Wilfred Geerlof legt de eed af. 
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2.  Vaststellen agenda  (2020-003) Het CDA voegt mede namens D66 en SGP-CU 
een motie over een niet geagendeerd onderwerp 
toe: kleine windmolens. Dit wordt agendapunt 
13a. 
 
Verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.  Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

4.  Vaststellen besluitenlijsten (2020-004) 
- De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergaderingen van  
12 en 17 december 2020. 
- Openbaar en geheim woordelijk verslag 
van de besluitvormende raadsvergadering 
van 17 december 2020. 
 

Allemaal ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

5. Ingekomen stukken (2020-005)  

 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2020-006)   

Ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

      7. Raadsvoorstel Vaststelling 
stedenbouwkundig plan 
gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord 
(2020-007) 
B&W stelt de raad voor het 
stedenbouwkundig plan Buytewech-noord 
vast te stellen en te kiezen als 
uitgangspunt voor het Omgevingsplan 
Buytewech-Noord. 
 

Stemverklaring SGP-CU: Dit project kenmerkt 
zich door een lang en intensief participatietraject. 
B&W kan uit zo’n traject altijd lering trekken. Blijf 
bijvoorbeeld in gesprek met omwonenden en 
informeer hen tijdig. 
 
Stemverklaring SBN: Ook voor SBN is 
communicatie met buren voorafgaand aan 
communicatie met anderen van belang. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

      8.  Raadsvoorstel Startnotitie 
herontwikkeling Lindelaan, gemeente 
Nieuwkoop (voormalige locatie Ashram 
College) (2020-008) 
B&W stelt de raad voor om de Startnotitie 
herontwikkeling Lindelaan (NK), gemeente 
Nieuwkoop (voormalige locatie Ashram 
College) versie 10 december 2019 vast te 
stellen. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

9.  Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan 
Waterpartijen 2020-2024 (2020-009) 
B&W stelt de raad voor om (1.) het beleids- 
en beheerplan waterpartijen 2020-2024 
vast te stellen (2.) in te stemmen met de 
investeringen voor 2020 t/m 2024 en de 
jaarlijkse storting in de Reserve 
herwaardering investeringen 
maatschappelijk nut vast te stellen op € 
75.000 (3.) de jaarlijkse storting in de 
Voorziening onderhoud waterpartijen en 
baggeren vast te stellen op € 97.000. 
 

Stemverklaring SBN: Uit dit voorstel blijkt maar 
weer dat Nieuwkoop veel watergangen en -
partijen kent. In een beperkt aantal kan er gevist 
worden. Wat SBN betreft mag dat op wat meer 
locaties. Zij verzoeken B&W om in gesprek te 
gaan met vissers om voortgang aan deze 
uitbreidingswens te bewerkstelligen. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

10.  Raadsvoorstel Vaarwegenverordening 
gemeente Nieuwkoop 2020 (2020-010) 
B&W stelt de raad voor om deze 
verordening (inclusief de bijlagen) vast te 
stellen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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11. Raadsvoorstel Verordening 
Starterslening gemeente Nieuwkoop 
2020 (2020-011) 
B&W stelt de raad voor deze verordening 
vast te stellen en de verordening uit 2012 
in te trekken. 
 

Stemverklaring D66: Zij stemt in omdat het de 
moeite waard is het effect van deze wijziging aan 
de starterslening te ervaren. Maar het lijkt wel 
een sigaar uit eigen doos. Er zal goed 
gemonitord moeten worden wat het betekend 
voor de gemeente en vooral wat het betekend 
voor diegene die de lening aangaat. 
 
Ongewijzigd vastgesteld.  
 

12. Raadsvoorstel VVE beleid gemeente 
Nieuwkoop 2020-2023 ‘Jong geleerd 
oud gedaan’ (2020-012) 
B&W stelt de raad o.a. voor om: het VVE-
beleid gemeente Nieuwkoop 2020-2023 
‘Jong geleerd oud gedaan’ vast te stellen 
en daarmee in te stemmen dat: 
(a.) alle kinderen profiteren van het VVE-
aanbod, omdat de (meeste) 
kinderdagverblijven en 
peuteropvanglocaties werken met het 
VVE-programma en al hun pedagogische 
medewerkers hiervoor geschoold zijn; (b.) 
tot de doelgroepkinderen behoren 
kinderen van 2 tot 6 jaar woonachtig in de 
gemeente Nieuwkoop met een 
ontwikkelingsachterstand van meer dan 
een half jaar op één van de 
ontwikkelgebieden met het accent op het 
gebied van spraak-taalontwikkeling; (c.) de 
huidige aanpak wordt geïntensiveerd door 
het inzetten van plusleidsters bij het 
observeren van de peuters en één op één 
begeleiding van de peuters en door het 
opleiden van de gastouders voor de 
observatie. 
 

Wethouder Ingwersen zegt toe dat er later 
schriftelijk gereageerd wordt op een vraag van 
D66 om ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ te 
waarborgen. 
 
Wethouder Ingwersen zegt toe blijvend, jaarlijks, 
geëvalueerd wordt. 
 
Ongewijzigd vastgesteld.  
 

13. Raadsvoorstel Ontheffing vereiste 
ingezetenschap burgemeester 
Van Duijn (2020-013) 
B&W stelt de raad voor (1)  Burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn ontheffing te 
verlenen van het vereiste van het 
ingezetenschap. (2) Deze ontheffing te 
verlenen voor de periode van één jaar 
ingaande 3 februari 2020. 
 

Ongewijzigd vastgesteld.  
 

13a. Motie over niet geagendeerd 
onderwerp: Kleine windmolens 
 

Deze motie wordt door het CDA, mede namens 
D66 en SGP-CU, ingediend. 
 
Stemverklaring VVD: Zij stemmen tegen omdat 
een motie richting moet geven aan B&W. Het 
ophalen van een afweging is onvoldoende. Het 
moet representatief zijn én helder wat je vraagt. 
 
De 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 

Geen gebruik van gemaakt. 
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24 uur van tevoren hebben aangekondigd 
 

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 meldt dat hij vandaag een 
luchtige dag heeft gehad in Holland Rijnland 
verband over energietransitie. Hij ziet de 
toekomst zonnig tegemoet. 
 

16. Sluiting 
 

Om 22:30 uur 

 


		2020-04-26T08:42:54+0200
	Client IP: 85.234.239.17, Transaction ID: vbMkweq27fRJfYTIqbtw5egA2eM=
	ValidSign
	E-SIGNED by e.vanholthe@nieuwkoop.nl, ID: 586e408b-f8ef-4eb6-b1ab-3c3adf393b92




