
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 13 juni 2022

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur. 
Aanwezig: 

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

Samen Beter Nieuwkoop: Ines de Ridder, 
Guus Elkhuizen, Remco Hendriks, 
Lizet Keijzers, Mariëlle de Romijn en Leo Visser 

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen, 
Marijke van Dam-Oudshoorn, Aat van Putten en 
Rik van Trigt

CDA: Antoinette Ingwersen, Romy van Dijk, 
Rowan van Leeuwen en Leon Zoet

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier en 
Bas Oostwouder

D66: Jop van der Pijl en Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Gerrit Splinter

Wethouders: Gerben van Duin 

Afwezig: -

2. Vaststellen agenda (2022-041) Ongewijzigd vastgesteld.

      3. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2022-042)

Ongewijzigd vastgesteld. 

      4. Terugkoppeling coalitiegesprekken en 
coalitieakkoord (2022-043)

De formateur en fractievoorzitters van SBN, VVD 
en CDA lichten toe hoe het coalitieakkoord tot 
stand is gekomen. Zij beschrijft het proces van 
begin april tot eind mei. Benoemt dat voor 
bestuursstijl en over grote maatschappelijke met 
verschillende mensen is gesproken. 
Zij dankt de ambtelijke ondersteuners en geeft 
hen een bos bloemen en een cadeautje.

Alle partijen reageren op het bereikte 
coalitieakkoord. 

De raad neemt kennis van de terugkoppeling van 
het coalitieakkoord ‘Aan de slag met Nieuwkoop’.

      5. Benoeming en beëdiging wethouders 
(2022-044)

Lizet Keijzers draagt Ines de Ridder voor als 
wethouder

Paul Platen draagt Tom de Kleer voor als 
wethouder

Romy van Dijk draagt Antoinette Ingwersen voor 
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als wethouder.

De voorzitter van de commissie controle, 
Bas Oostwouder, doet verslag van hun 
bevindingen van het integriteitsonderzoek van 
BING. 

De vergadering wordt geschorst voor tellen van 
de stemmen op wethouders-kandidaten.

De voorzitter van dezelfde commissie, 
Bas Oostwouder, doet verslag van de stemming.

Ines de Ridder heeft 19 van de 21 stemmen.
Tom de Kleer heeft 20 van de 21 stemmen
Antoinette Ingwersen 21 van de 21 stemmen
Alle drie zijn verkozen.

Antoinette Ingwersen is benoemd als wethouder 
en legt de eed af;

Ines de Ridder is benoemd als wethouder en legt 
de belofte af;

Tom de Kleer is benoemd als wethouder en legt 
de belofte af;

Alle drie ontvangen ze een bos bloemen van de 
raad uit handen van de voorzitter.

6. Afscheid vertrekkende wethouders 
Gerben van Duin en Guus Elkhuizen

De nestor van de raad, Leo Visser, dankt 
uitgebreid de afscheid nemende wethouders: 
Gerben van Duin, die na 16 jaar wethouder in 
Noordwijk 1,5 jaar wethouder in Nieuwkoop is 
geweest en 
Guus Elkhuizen die 12 jaar wethouder is 
geweest.

Pien Schrama en Remco Hendriks danken 
beiden de afscheid nemende wethouder van hun 
eigen partij.

Beiden ontvangen ze een vaas met wapen van 
de gemeente Nieuwkoop en een bos bloemen 
van de raad uit handen van de voorzitter van de 
raad.

Gerben van Duin en Guus Elkhuizen spreken 
beiden uitgebreid de raad toe.

Tot slot richt de voorzitter zich kort tot de 
vertrekkende wethouders. Volgende week, 
21 juni, zal hij uitgebreider zijn met afscheids-
woorden.

7. Toelating nieuwe raadsleden (2022-045) De voorzitter van de commissie controle 
geloofsbrieven, Bas Oostwouder, doet verslag 
van hun bevindingen.

Het nieuwe raadslid Laura Kroes legt de eed af.

Het nieuwe raadslid Saskia van der Drift legt de 
belofte af.
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Het nieuwe raadslid Kees Egberts legt de eed af.

Alle drie ontvangen ze een bos bloemen van de 
raad uit handen van de voorzitter.

Laura Kroes en Saskia van der Drift ontvangen 
een speldje die zij als raadslid kunnen dragen.

8. Diverse benoemingen – vervallen -

9. Sluiting Om 22.05 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2022 (2022-047).
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