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Extra besluitvormende raadsvergadering [openbaar deel] 
Nieuwveen
Dinsdag 17 december 2019 
20:42 uur 
Inge Vos

Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buijserd (openbaar deel)
Griffier: Edzard van Holthe

Leden:
Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks, Mariëlle de Romijn, Lizet Keijzers, 

Bianca Verhage, Ines de Ridder en Leo Visser
CDA: Oana Popa, Kees Egberts, Aad Otto, Leon Zoet en 

Brent Wijshijer
VVD: Paul Platen, Tom de Kleer, Donja Kooman en 

Larissa Spierenburg
Natuurlijk Nieuwkoop: Kees Hagenaars, Pien Schrama, Berry Dors en 

René Cartier
D66: Annette Pietersen
SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen (openbaar deel) en
Bernadette Wolters (openbaar deel)

Gemeentesecretaris: Govard Slooters

Afwezig:

Besloten deel: De agenda is niet geheim; wat er besproken wordt en eventuele stukken 
zijn wel geheim. Er zijn geen stukken onder deze agenda geplaatst. Tijdens het besloten 
deel van de vergadering mogen alleen aanwezig zijn: de raadsleden, de burgemeester, 
de griffier, wethouder Elkhuizen en de gemeentesecretaris (beiden toegevoegd aan de 
vertrouwenscommissie) en de notulist.
Openbaar deel: Van dit deel van de vergadering is het verslag hieronder weergegeven.

De voorzitter heropent het inmiddels openbare deel van de vergadering om 20:42 uur.
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Voorzitter (Buijserd): ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van 
de vertrouwenscommissie, de heer Egberts.

1. Bekendmaking van de 1e kandidaat op aanbeveling van de raad voor het 
burgemeesterschap

De heer Egberts: Dames en heren, de gemeenteraad heeft besloten over de aanbeveling 
om de heer R.J. van Duijn voor te dragen voor het burgemeesterschap van Nieuwkoop. 
De vertrouwenscommissie die de aanbeveling heeft voorbereid is heel enthousiast over 
de heer R.J. van Duijn. Hij is een vlotte aanspreekbare persoonlijkheid, een sympathieke 
bestuurder, een verbinder, toegankelijk. Hij kan goed reflecteren. Hij stond in de top 3 
van de verkiezing Beste bestuurders onder de 40 jaar, in 2018 en 2019. De heer Van 
Duijn is fractievoorzitter geweest in de gemeente Aalsmeer en is sinds 2016 wethouder 
en locoburgemeester in diezelfde gemeente. Hij is lid van het CDA en 32 jaar oud. 
Nieuwkoop krijgt met hem de jongste burgemeester van Nederland.
De heer Van Duijn past in de profielschets, is zich bewust dat de richting van Nieuwkoop 
om een stevige positie in verschillende regio’s in samenwerkingsverband vraagt. Hij heeft 
ervaring in het Schipholdossier en Greenport Aalsmeer. De heer Van Duijn heeft ervaring 
in het blijven vernieuwen van de democratische processen. Zijn benoeming kan gezien 
worden als een aanwinst voor de Nieuwkoopse samenleving. Robbert Jan van Duijn is er 
voor alle inwoners van Nieuwkoop.
Voorzitter: Dank u wel meneer Egberts. Dan feliciteer ik Robbert Jan van Duijn. Ik bedank 
de vertrouwenscommissie, namens u allen, voor het vele werk dat is verricht. 
Verantwoordelijk werk. Het heeft ongetwijfeld heel veel extra uren gekost, naast het 
normale raadswerk. De vertrouwenscommissie heeft zich voorbeeldig van die taken 
gekweten. Bedankt daarvoor, namens allen.
De heer Egberts: Ik ervaar het als eervol en zeer intensief. Het was heel prettig werken 
met alle leden van de vertrouwenscommissie. Het was een heel goede, open en eerlijke 
discussie.

2. Sluiting
Voorzitter: Dan sluiten we deze bijeenkomst. Neem er een drankje en een hapje op. 
Sluiting 20:46 uur.
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