
 
BESLUITENLIJST 

Besluitvormende raadsvergadering 22 september 2022 
 

 
Nr Onderwerp Actie 

 
1 Opening 20.00 uur.  

Aanwezig:  
 
Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe 
 
Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks, 
Lizet Keijzers, Laura Kroes, Mariëlle de Romijn 
en Leo Visser  
 
VVD: Paul Platen, Marijke van Dam -
Oudshoorn, Saskia van der Drift, Aat van Putten 
en Rik van Trigt 
 
CDA: Romy van Dijk, Kees Egberts, 
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: Antoinette Ingwersen, 
Tom de Kleer en Ines de Ridder 
 
Afwezig: Guus Elkhuizen 
 

2.  Vaststellen agenda (2022-074) Ongewijzigd vastgesteld. 
Agendapunt 10 wordt een bespreekstuk 
 

3.  Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

4.  Vaststellen besluitenlijst (2022-075)  
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 30 juni 2022. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

5. Ingekomen stukken (2022-076) 
 

Voor de vergadering zijn 3 wijzigingen door SBN 
voorgelegd:  
Brief 397 (over voorgenomen besluit van 
Natuurmonumenten om Lusthof de Haeck voor 
honden af te sluiten) - B raad informeren 
(Desgewenst toegelicht: een afschrift van de 
reactiebrief aan briefschrijvers aan de raad) 
 
Brief 414 (over B&W en raad zijn misleid bij 
afsluiting Ziende) -Was A (v.k.a.) wordt B raad 
informeren 
 
Brief 442 (van Volkstuinvereniging De Geschikte 
Peer) - B raad informeren (Mogelijk na 
behandeling van de motie bij agendapunt 10 is 
raad al voldoende geïnformeerd) 
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Gewijzigd vastgesteld (naast hier: 
 
Brief 444 (afschrift van brief van Holland Rijnland 
aan haar AB leden over beoogde samenstelling 
van de DB leden)  ‘E BR 13-10’ wordt ‘E, indien 
gewenst reactie voor 6 oktober bij 
Nieuwkoopse AB leden van Holland Rijnland, 
anders stemmen zij namens Nieuwkoop in’ 
 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2022-077)  

Ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

      7. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Zuideinde 3C NKP 
(2022-078) 
B&W stelt de raad voor om het 
bestemmingsplan Zuideinde 3C en achter 
3D – 3E gewijzigd vast te stellen conform 
de bij dit voorstel behorende Nota van 
Zienswijzen. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
Na de vaststelling geeft Annette Pietersen aan 
dat het niet haar bedoeling was dat zij zou 
hebben meegestemd bij dit raadsvoorstel. 

      8.  Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Nieuwveens Jaagpad 
12a, Nieuwveen (2022-079) 
B&W stelt de raad voor om het 
bestemmingsplan ‘Nieuwveens Jaagpad 
12a, Nieuwveen’ gewijzigd vast te stellen 
ten opzichte van het ontwerp. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

9.  Raadsvoorstel vaststelling 
bestemmingsplan Hogedijk 10a-b, 
Zevenhoven (2022-080) 
B&W stelt de raad voor om het 
bestemmingsplan ‘Hogedijk 10a/b, 
Zevenhoven’ ongewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ontwerp. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

11. Raadsvoorstel Vestiging (bestendiging) 
voorkeursrecht op grond van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten voor 
percelen in het gebied ‘Locatie 
Langeraar’ (2022-082) 
B&W stelt de raad o.a. voor om dit 
voorkeursrecht te vestigen en te 
bestendigen. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

12. Raadsvoorstel Krediet verbouwing ten 
behoeve van huisvesting ontheemden 
Oekraïne (2022-083) 
B&W stelt de raad voor om een krediet te 
verschaffen zoals opgenomen in, bij het 
voorstel behorende, vertrouwelijke bijlage A 
voor het realiseren van bouwkundige 
aanpassingen van de gemeentelijke 
locaties Kennedyplein 5b te Nieuwkoop, 
Middelweg 1 te Ter Aar en Beukenpad 1 te 
Ter Aar. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

13. Raadsvoorstel Zienswijze concept 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 
2023 (2022-084) 
B&W stelt de raad voor om kennis te 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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nemen van de concept 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 
en middels de bijgevoegde brief de 
zienswijze kenbaar te maken aan het 
Algemeen Bestuur van SVHW. 
 

14. Raadsvoorstel 12e Wijziging 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland (2022-
085) 
B&W stelt de raad voor om o.a. in te 
stemmen met deze wijziging. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

15. Raadsvoorstel Consultatie 
gemeenteraad regionaal risicoprofiel 
2023-2026 Veiligheidsregio Hollands 
Midden (2022-086) 
B&W stelt de raad voor om in te stemmen 
met het regionaal risicoprofiel 2023-2026 
en geen wensen en bedenkingen in te 
dienen. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
De zienswijze brief is op verzoek van MR II 
aangepast 

16. Raadsvoorstel Benoeming leden in het 
Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke 
Regelingen (2022-087) 
B&W stelt de raad o.a. voor om wethouder 
Ingwersen als AB-lid te benoemen voor de 
gemeenschappelijke regelingen SVHW en 
ODWH en wethouder De Kleer als AB-lid 
voor HECHT. 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

17. Raadsvoorstel vaststellen 
Vergaderschema gemeenteraad 2023 
(2022-088) 
Het vergaderschema 2023 van de 
gemeenteraad vast te stellen: variant 1 (7x 
besluitvormende raadsvergadering) 
 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

18. Raadsvoorstel Benoemen 
fractieassistent (2022-089) 
Voorgesteld wordt Matthijs Geijtenbeek 
voor Natuurlijk Nieuwkoop toe te laten als 
fractieassistent van de raad van de 
gemeente Nieuwkoop. 
 

Gerrit Splinter geeft als voorzitter van de 
commissie controle geloofsbrieven (waar ook 
Aat van Putten en Kees Egberts in zaten) dat er 
geen belemmeringen zijn gevonden om Matthijs 
Geijtenbeek als fractieassistent te installeren. 
 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 
Op 27 september 2022 om 15.30 uur wordt 
Matthijs Geijtenbeek beëdigd. 
 

10. Raadsvoorstel vestiging (bestendiging) 
voorkeursrecht op grond van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten voor 
percelen in het gebied Ter Aar 
noordoost (2022-081) 
B&W stelt de raad o.a. voor om dit 
voorkeursrecht te vestigen en te 
bestendigen. 
 

VVD dient mede namens SBN (en hij geeft aan 
mede namens SGP-CU, maar die heeft niet 
getekend) een motie in om een helpende hand te 
bieden aan volkstuinvereniging De Geschikte 
Peer. 
 
Na een schorsing wordt het dictum als volgt 
aangepast: 
• om actiever en in samenwerking met de 

volkstuinvereniging de Geschikte Peer 
mede op basis van eigen initiatieven van 
de vereniging  de ‘helpende hand’ te 
bieden bij het vinden van een 
alternatieve locatie voor deze 
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volkstuinders;  
• om resultaat aan de gemeenteraad te 

rapporteren welke mogelijke locaties er 
zijn voor het verplaatsen van het 
volkstuinencomplex de Geschikte Peer 
en daarbij aan te geven welke factoren 
daarbij van belang zijn voordat zij de 
huidige locatie verlaten moeten hebben. 

 
Raadsvoorstel ongewijzigd vastgesteld met 
unanieme stem 
 
De gewijzigde motie wordt aangenomen met 
unanieme stem 
 

20. 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 
 

Geen gebruik van gemaakt. 
 

21. 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. 
 

22. Sluiting 
 

Om 20.42 uur 

 
Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 13 oktober 2022 (2022-091). 
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