
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 8 juli 2021 

Nr Onderwerp Actie 

1 Opening 20.00 uur.  
Aanwezig:  

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe 

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, Wilfred 
Geerlof, Ines de Ridder, M  de Romijn, 
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,  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 (2021-062) Agendapunt 8 (ICT Beheerplan) wordt op 
verzoek van CDA met steun van SGP-CU 
omgezet in een discussiestuk. 

Agendapunt 9 (Participatiebeleid) wordt op 
verzoek van VVD en SGP-CU omgezet in een 
discussiestuk. 

Agendapunt 16A wordt toegevoegd. Dit betreft 
twee moties over een niet geagendeerd 
onderwerp: maximum snelheid Prolkade.  

-CU. En 

Agendapunt 16B wordt toegevoegd. Dit betreft 
een motie over een niet geagendeerd 
onderwerp: borstonderzoek vrouwen van VVD, 
SBN, CDA en NN 

Gewijzigd vastgesteld. 

VVD heeft mondelinge vragen aangekondigd bij 
agendapunt 17 (vragen-halfuur). 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Emil Hoogstad spreekt in namens 
zwemvereniging de Plas over agendapunt 12 
(sport en bewegen). Hij beschrijft wat sport en 
bewegen kan betekenen voor samenleving. Juist 
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ook in deze tijd.Met contri
hoogste van Nieuwkoopse verenigingen, komt 

 32.000 en voor zwembadhuur gaat 
 30.000 uit. Dat is een 

lastige verhouding. 

4. Vaststellen besluitenlijst (2021-063) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 1 juli 2021. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken (2021-064) Ongewijzigd vastgesteld. 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-065)  

Ongewijzigd vastgesteld.  

      7. Raadsvoorstel Aanvulling 
Bodembeheernota deel B (specifiek 
beleid) Gemeente Nieuwkoop (2021-
066) 
B&W stelt de raad voor 'De Aanvulling 
Bodembeheernota deel B 
(gebiedsspecifiek beleid) Gemeente 
Nieuwkoop, d.d. 3 maart 2021' vast te 
stellen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

10. Raadsvoorstel Planverkenning 
locatiekeuze IKC Nieuwveen (2021-069) 
B&W stelt de raad voor: 
1. In te stemmen met de planverkenning 
voor een locatie voor het IKC in 
Nieuwveen, en als afwegingskader de 
volgende aspecten te wegen in een 
maatschappelijke kosten baten analyse: 

uw in 
Nieuwveen 

deren 

ning realisatie IKC 
2. 
participatieproces en gemeentelijk 
onderzoek mee te nemen als vierde optie 
voor de locatie van het IKC Nieuwveen. 
3. Als extra budget voor een uitgebreide 
maatschappelijke kosten en batenanalyse 

50.000 te onttrekken uit de algemene 
reserve. 
4. Begrotingswijziging 2021-13 vast te 
stellen. 

Stemverklaring VVD: Als niet voor scenario 
Verwondering wordt gekozen dan ligt grond 
+ 10 jaar braak. De raad moet zelf ook 
verantwoordelijkheid nemen. Voortgang 
woningbouw is belangrijk en dat geldt ook voor 
kosten huisvesting onderwijs. Zij stemmen tegen.

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: Alle 
mogelijke locaties moeten onderzocht worden. 

woningbouw zwaarder gewicht  toe te kennen. 
Zij stemmen voor. 

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen. 

11. Raadsvoorstel Vaststelling 
Omgevingsvisie Nieuwkoop (2021-070) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. In te stemmen met de beantwoording 
van de ingediende reacties en de 
voorgestelde aanpassingen naar aanleiding 
hiervan; 
2. In te stemmen met de voorgestelde 
ambtshalve aanpassingen; 
3. Met inachtneming van de besluitpunten 
onder 1 en 2 Omgevingsvisie Nieuwkoop 

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: Zij 
benoemen graag de toezegging van wethouder 
Elkhuizen uit de meningsvormende raad om ook 
te beginnen met uitwerking van 
toekomstperspectieven. Zij stemmen in. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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met het bijbehorende participatieverslag 
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het ontwerp. 

12. Raadsvoorstel Visie sport en bewegen 
(2021-071) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. De visie sport en bewegen gemeente 
Nieuwkoop vast te stellen. 
2. In te stemmen met het uitwerken van de 
visie in de volgende uitwerkingsplannen: 
3. Sportpunt Nieuwkoop 
4. Toekomstige behoefte binnensport in 
Nieuwveen 
5. Businesscase toekomst De Wel 
6. Subsidies accommodaties buitensporten
7. Bewegen in de openbare ruimte 
8. Monitoring effecten sport- en 
beweegbeleid 

De VVD dient mede namens D66 een 
amendement in over uitwerkingsplan 
Binnensport. 

De VVD dient mede namens D66 en SGP-CU 
een amendement in over uitwerkingsplan 
Sportstimulering Ouderen. 

De VVD dient mede namens D66 en SGP-CU 
een amendement in over uitwerkingsplan 
Integraal Subsidiebeleid Sport.  

Het amendement over uitwerkingsplan 
Binnensport wordt verworpen met de stemmen 
de stemmen van VVD en D66 voor. 

Het  amendement over uitwerkingsplan 
Sportstimulering Ouderen wordt aangenomen 
met unanieme stem voor.. 

Ten aanzien van het subsidiebeleid sport willen 

subsidie-evaluatie een thema-avond (of een 

Het amendement over uitwerkingsplan Integraal 
Subsidiebeleid Sport wordt verworpen met de 
stemmen de stemmen van VVD, D66 en 
SGP-CU voor. 

Stemverklaring D66: Moeilijke afweging. In stuk 
staat niet wat er werd verwacht. Maar ze zijn het 

voorstel. 

Stemverklaring VVD: Ze hadden andere 
verwachtingen. In visie zou moeten staan dat 
subsidies doelmatig en doeltreffend moeten zijn. 
Maar zij delen mening van D66 dat wat er staat 
niet verkeerd is. Dus zij stemmen voor het 
voorstel. 

Gewijzigd door amendement sportstimulering 
ouderen vastgesteld. 

13. Raadsvoorstel Nota parkeernormen 
gemeente Nieuwkoop 2021 (2021-072) 
B&W stelt de raad voor om: (1) De 'nota 
parkeernormen gemeente Nieuwkoop 
2021' vast te stellen en (2) De 
parkeernormen, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 van de notitie toe te passen 
voor in- en uitbreidingslocaties in de 
gemeente Nieuwkoop. 

Natuurlijk Nieuwkoop  dient mede namens 
SGP-CU een motie in over parkeren in oude 
wijken . 

Stemverklaring VVD:  Zij hebben twijfels over 1,2 
parkeerplaatsen met name in binnenstedelijk 
gebied. En wethouder Ingwersen heeft wel 
aangegeven te monitoren, maar hier geen 
termijn aangehangen. De VVD zal tegen 
stemmen. 

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen 
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De motie wordt verworpen met de stemmen van 
NN en SGP-CU voor. 

14. Raadsvoorstel Vaststelling 
stedenbouwkundig plan Teylerspark II 
(2021-073) 
B&W stelt voor het stedenbouwkundig plan 
Teylerspark II vast te stellen (d.d.  
1 juni 2021).

Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens VVD 
een motie in over Tiny Houses. 

De VVD dient een amendement in klein wonen 
tegen een redelijke prijs (bij dit amendement zit 
een geheime bijlage )

Het amendement wordt verworpen met de 
stemmen de stemmen van VVD en D66 voor. 

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor met de 
aantekening dat het in dit plan niet lukt om voor 
een redelijke prijs Tiny Houses voor de 
doelgroep te realiseren. 

Stemverklaring D66: Stemt nu voor met de 
opmerking dat gemeente wel zelf binnen de 
bandbreedte van rechtmatigheid moet handelen. 
Regels t.a.v. wat onder goedkope koop
verstaan wordt, moet worden aangepast. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

De motie wordt verworpen met de stemmen van 
VVD en NN voor. 

De vergadering wordt om 23.40 uur geschorst tot 15 juli 20.00 uur. 

15. Raadsvoorstel Nieuwkoop Herstelt! 
(2021-074) 
B&W stelt de raad voor (1) Het budget voor 
het Steunfonds Covid-19 ten behoeve van 
maatschappelijke organisaties van vitaal 
belang (Programma 4) te verminderen met 

Programma 4 voor 2021 een incidenteel 

stellen voor Nieuwkoop Herstelt! 

Dit agendapunt wordt op 15 juli behandeld. 

16. Raadsvoorstel Nieuwkoop Bouwt! (2021-
075) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. In te stemmen met de uitvoering van 
Scenario 5 om daarmee de boogde 
woningbouwopgave van 1900 op te leveren 
woningen in de periode 2019  2030 
alsnog te kunnen realiseren 
2. De consequenties voor de uitbreiding 
van 9,3 fte ten behoeve van het 
projectbureau Wonen te verwerken in de 
begroting 2022. 
3. Een res

voortvloeien uit het opschalen van de 
capaciteit voor woningbouw-ontwikkeling. 
Tekorten en frictiekosten die in de toekomst 
mogelijk ontstaan als gevolg van de 
opgeschaalde capaciteit zullen worden 
gedekt ten laste van deze reser
omvang van deze reserve te maximeren op 

Dit agendapunt wordt op 15 juli behandeld. 
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4. Winsten die worden gerealiseerd met 
grondexploitaties de komende jaren, bij het 
afsluiten van een positieve 
grondexploitatie, te storten in de reserve 

      8. Raadsvoorstel ICT-Beheerplan 2021-
2025 (2021-067) 
B&W stelt de raad voor om:(1) het ICT 
Beheerplan 2021-2025 versie 1.1. vast te 
stellen en 
verwerken in de begroting van 2022 en de 
meerjarenramingen t/m 2025. 

Dit agendapunt wordt op 15 juli behandeld. 

9. Raadsvoorstel Participatiebeleid en 
participatiewijzer 2021 (2021-068) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. het participatiebeleid 2021 vast te stellen
2. kennis te nemen van de 
participatiewijzer 2021 en in te stemmen 
met het experiment rondom de 
planverkenning 

Dit agendapunt wordt op 15 juli behandeld. 

16A Motie(s) over niet geagendeerd 
onderwerp: Verlaging maximum 
snelheid Prolkade 

Deze moties worden op 15 juli behandeld. 

16B Motie over niet geagendeerd 
onderwerp: Borstonderzoek vrouwen 

Deze motie wordt op 15 juli behandeld. 

17. 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

Deze vragen worden op 15 juli gesteld. 

18. Mededelingen van het college  
Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 
mededelingen aan de raad doen tijdens 
deze vergadering.  

Mogelijk op 15 juli van toepassing 

19. Sluiting Schorsing Om 23.40uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 30 september 2021


