
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 30 juni 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, 
Aat van Putten en Rik van Trigt

CDA: 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: -

Wethouders: Antoinette Ingwersen, 
Tom de Kleer en Ines de Ridder

Afwezig: Guus Elkhuizen, Saskia van der Drift, 
Kees Egberts en Gerrit Splinter

2. Vaststellen agenda (2022-067) Aan agenda wordt toegevoegd: terugkoppeling 
van algemeen bestuur Holland Rijnland van 
29 juni 2022

Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2022-068)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 23 juni 2022.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2022-069) Ongewijzigd vastgesteld.

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2022-070) 

Ongewijzigd vastgesteld. 

Algemeen deel over alle financiële stukken SBN dient mede namens VVD, CDA en NN een 
motie uit 'motiemarkt' van 19 mei 2022 in over 
speelvoorziening dorpsveld Ter Aar West. Om bij 
de Voorjaarsnota 2022 in stemming te brengen.

De VVD dient een motie in om realistisch te 
begroten. Om bij de jaarstukken 2021 in 
stemming te brengen.
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NN dient een amendement op de Jaarstukken 
2021 in om het rekening-resultaat deels anders 
te bestemmen (€ 1 mln in reserve Reservering 
Woningbouw R023 en € 0,5 mln in reserve 
Volkshuisvesting (Woonfonds) R042).

NN dient mede namens SBN, D66 en SGP-CU 
een motie uit 'motiemarkt' van 19 mei 2022 in 
over fietspad-mogelijkheid de dijk parallel aan 
Oude Nieuwveenseweg. Om bij de 
Voorjaarsnota 2022 in stemming te brengen.

Verzoek van VVD en NN, namens de 
auditcommissie, om na het zomerreces het 
onderzoek naar woonlasten (motie Grip op 
woonlasten uit 2019) op te pakken.
Advies wethouder Ingwersen: “Bespreek met 
auditcommissie dan wel waar de raad precies 
‘grip’ op wil hebben.””

Wethouder Ingwersen verwijst naar een vandaag 
aangeleverde brief van B&W (2022-356 / 87194) 
over de Meicirculaire waarbij Nieuwkoop van een 
nadeel gemeente is gewijzigd in een voordeel 
gemeente. Voor alle gemeenten zal het lastig 
worden om in 2026 een sluitende begroting op te 
stellen. Vanuit het Rijk wordt in het volgende 
kwartaal meer perspectief daarvoor verwacht.

De motie speelvoorziening wordt ingetrokken en 
in gewijzigde vorm (1e punt van het dictum) 
opnieuw ingediend.

De motie fietspad wordt aangepast (laatste zin in 
3e punt van dictum wordt geschrapt).

Het amendement Reservering Woningbouw 
wordt aangepast (dictum punt i wordt geschrapt; j 
wordt i en het laatst genoemde bedrag wordt met 
€500.000 verhoogd).

      7. Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (2022-
071)
Met de jaarstukken (jaarrekening en 
jaarverslag) legt het college van B&W 
verantwoording af aan de gemeenteraad 
over wat zij hebben gedaan en uitgegeven 
in 2021. Ook de accountant beoordeelt de 
jaarstukken. Hij stelt o.a. vast of de baten 
en lasten rechtmatig tot stand kwamen en 
geeft daarvoor een accountantsverklaring 
af.

Het aangepaste amendement reserve 
Reservering Woningbouw is verworpen met de 
stemmen van CDA, NN en D66 voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

De motie realistisch begroten is aangenomen 
met de stemmen van SBN en CDA tegen.

      8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 
(2022-072)
Met de voorjaarsnota informeert het college 
van B&W de gemeenteraad over de stand 
van zaken over het lopende begrotingsjaar 
2022.

Ongewijzigd vastgesteld.

De aangepaste motie speelvoorziening 
dorpsveld Ter Aar West is aangenomen met 
unanieme stem.

De aangepaste motie fietspad-mogelijkheid over 
de dijk is aangenomen met de stemmen van de 
VVD en het CDA tegen.
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9. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 
2023-2026 (2022-073)
De uitgangspuntennotitie is de 
voorbereiding voor het opstellen van de 
programmabegroting 2023. Hierin staan de 
hoofdlijnen van het beleid voor de komende 
jaren. In de programmabegroting staat 
hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan 
het college van B&W voor de uitvoering 
van beleid.

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

Geen gebruik van gemaakt.

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. 

Geen gebruik van gemaakt.

Terugkoppeling van Auditcommissie De aanbesteding voor een accountant voor de 
volgende vier jaren zal Europees moeten zijn. De 
Auditcommissie wil na zomer aan de slag met 
het opstellen van een Programma van eisen en 
zullen na de zomer ook de raad een voorstel 
doen om de werving en selectie op zich te 
nemen.

Terugkoppeling van algemeen bestuur 
Holland Rijnland

O.a. de brief uit Nieuwkoop over de begroting 
van Holland Rijnland (en vergelijkbare brieven 
van andere gemeenten over de aangekondigde 
krapte) is besproken. Er is verzocht om een Nota 
van beantwoording zienswijzen met scenario’s.

Aanzet werkprogramma Holland Rijnland is 
vrijgegeven om zienswijzen in te dienen (met een 
verlengde periode - na de zomer). Een 
presentatie lokaal is mogelijk. En onze AB leden 
kunnen dit van harte aanbevelen.

Rondvraag punt: Noodwet Dierenambuance. 
Bekijk en bespreek dit lokaal.

12. Sluiting Om 22:45 uur

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 22 september 2022 (2022-075).
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