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(Concept) BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 12 december 2019

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkooo: Lizet Keiizers.
Ines de Ridder, Mariëlle de Romijn, Bianca 
Verhage en Leo Visser

CDA: Kees Egberts, Aad Otto, Oana Popa,
Brent Wijshijer en Leon Zoet

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen en
Larissa Spierenburg

Natuurliik Nieuwkooo: René Carlier, Berrv Dors 
en Kees Hagenaars

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen.
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Insprekers: Janneke Kelder. Rob Koeleman

Afwezia: Remco Hendriks ŕSBNL
Donja Kooman-Hoogervorst (VVD),
Pien Schrama-van Kessel (Natuurlijk Nieuwkoop)

2. Vaststellen agenda (2019-099) CDA dient mede namens D66 en SGP-CU een 
motie in over een niet geagendeerd onderwerp: 
kleine windmolens. Dit wordt agendapunt 21A.

Agendapunt 12, decemberwijziging, wordt een 
discussiestuk in plaats van een hamerstuk.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Janneke Kelder namens alle Nieuwkoopse 
Zorgboerderijen over agendapunt 15 
Raadsvoorstel Koersdocument Zorglandschap 
Nieuwkoop. Zij roept op voor aandacht voor 
kleine zorginitiatieven bij de aanbesteding. Zij 
doet daarvoor een aantal suggesties.

Rob Koeleman namens Tennis en Hockey 
Nieuwkoop (SSN) over agendapunt 12 
Decemberwijziging (ivm amendement LED 
verlichting bij tennis). Hij verwoord de mening 
van de clubs t.a.v. het amendement (o.a.
Noorden wordt iets benadeeld vanwege hun 
proactive houding). Hij heeft vraag over 3507o 
rijkssubsidie hetgeen een budget met plafond is. 
Wat gebeurd er als niet het volledige bedrag



gemeente nieuwkoop griffie - CONCEPT BESLUITENLIJST

verkregen kan worden.

4. Vaststellen besluitenlijst (2019-100)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 14 november 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2019-101) Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-102)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Ontwerp
Langeraarseweg Zuid (2019-103)
B&W stelt de raad voor (1) Kennis te 
nemen van het door de initiatiefgroep 
opgestelde verkeerskundig ontwerp van de 
Langeraarseweg tussen de Grote Brug en 
de grens bebouwde kom (2) In te stemmen 
met de uitvoering van het ontwerp. (3) De 
uitvoeringskosten, die zijn geraamd op ĉ 
190.000 ten laste te brengen van het door 
de raad beschikbaar gestelde budget.

Kees Hagenaars stemt vanwege zijn 
betrokkenheid niet mee met dit agendapunt.

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: mooi 
initiatief en met veel betrokkenheid tot stand 
gekomen. Zij stemmen voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage 
recreatie en watersporteiland 
(Papeneiland) (2019-104)
B&W stelt de raad o.a. voor om:
1. Een krediet beschikbaar te stellen van C 
975.000 voor de realisatie van het 
dagrecreatie en watersporteiland.
2. De in de begroting beschikbaar gestelde 
C 350.000 toe te voegen aan de Reserve 
Herwaardering Kapitaalgoederen ter 
dekking van de kapitaallasten.
3. Voor het regulier onderhoud een jaarlijks 
budget beschikbaar stellen van
C 17.500 (Programma 2; structureel: vanaf 
moment van de realisatie van het eiland).

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: 
compliment aan de stichting. Prachtig initiatief.
Zij stemmen voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Vaststellen 
Bestemmingsplan Bio Divers 
Papeneiland (2019-105)
B&W stelt de raad o.a. voor om het 
bestemmingsplan ‘Bio Divers Papeneiland’ 
(NL.IMRO.0569.bpLGBpapeneiland-VAŨ1) 
gewijzigd vast te stellen, met inachtneming 
van de voorgestelde ambtelijke 
aanpassingen en aanpassingen naar 
aanleiding zienswijze.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Vaststellen Kerkenvisie 
gemeente Nieuwkoop (2019-106)
B&W stelt de raad voor de Kerkenvisie 
gemeente Nieuwkoop vast te stellen en 
daarmee:
1. Afhankelijk van de specifieke situatie 
open te staan voor ander (tijdelijk) gebruik 
en daarmee herbestemming te faciliteren;
2. Advies en begeleiding te bieden, ook 
over energiemaatregelen en financiële 
mogelijkheden (subsidies en voordelige 
leningen van andere overheden, fondsen), 
indien dat gewenst is;

Aad Otto stemt vanwege zijn betrokkenheid niet 
mee met dit agendapunt.

Ongewijzigd vastgesteld.
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3. Actief mee te denken met kerkbesturen 
bij het vinden van een passende invulling 
van leegstand religieus vastgoed;
4. Contacten te leggen met andere 
kerkgenootschappen in de gemeente, 
zodat de religieuze functie van een af te 
stoten kerkgebouw behouden kan blijven;
5. Afhankelijk van de specifieke situatie de 
transformaties te faciliteren, net als bij elke 
andere herbestemming;
6. In contact te komen met potentiële 
kopers die goed ideeën hebben voor 
nieuw gebruik;
7. Inventarisaties te laten maken van 
kerken die de status hebben van 
gemeentelijk monument;
8. Maatwerk te bieden bij financiering in 
samenwerking met het Nationaal 
Restauratiefonds;
9. De kosten die worden gemaakt voor het 
verrichten van locatiestudies voor het 
herbestemmen van kerkgebouwen die aan 
de eredienst onttrokken worden - waarbij 
uitgegaan wordt van ten hoogste een 
bedrag van C 2.000,- per kerkgebouw 
zoals genoemd in de Kerkenvisie - te 
dekken door de algemene middelen.

11. Raadsvoorstel Vaststellen 9e 
Verordening tot wijziging van de 
‘Algemene plaatselijke verordening 
Nieuwkoop 2012’ (Apv) (2019-107)
B&W stelt de raad voor de 9e Verordening 
tot wijziging van de 'Algemene plaatselijke 
verordening Nieuwkoop 2012', vast te 
stellen, conform bijgaand besluit met 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte bijlage.

Stemverklaring CDA: Met aantekening dat zij 
tegen verbod op carbid schieten en tegen verbod 
oplaten ballonnen zijn. Zij stemmen voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Decemberwijziging 2019 
(2019-108)
B&W stelt de raad voor om o.a. in te 
stemmen met de Decemberwijziging 2019,
2 begrotingswijzigingen vast te stellen en 
het voorbereidingskrediet 
(C 200.000) voor de
herontwikkelingslocatie De Vlinder in Ter 
Aar (opgenomen in de begroting 2020) al 
in 2019 beschikbaar te stellen.

Lizet Keijzers verlaat bij dit agendapunt de 
raadstafel vanwege haar betrokkenheid bij een 
tennisvereniging die in het amendement wordt 
genoemd.

SBN dient mede namens CDA en NN een 
amendement in om een deel van het voordelig 
saldo van 2019 te benutten voor LED verlichting 
subsidie bij de tennisbanen.

Er volgt een lange discussie over proces en 
ínhoud.

Het amendement wordt aangenomen met de 
stemmen van VVD en SGP-CU tegen.

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

Na een ordevoorstel wordt als 
eerstvolgende onderwerp het 
koersdocument zorglandschap, 
agendapunt 15, behandeld. Daarna komen 
de IKC voorstellen, agendapunten 16 en
17, in behandeling.
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15. Raadsvoorstel Koersdocument 
Zorglandschap Nieuwkoop 2021 (2019- 
111)
B&W stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de inhoudelijke visie 
op het zorglandschap zoals beschreven in 
paragraaf 2.1 van het Koersdocument 
Zorglandschap Nieuwkoop 2021;
2. In te stemmen met het inkopen van 
Jeugdhulp met één integrale opdracht op 
basis van lumpsumfinanciering;
3. In te stemmen met het inkopen van
Zorg en ondersteuning met één integrale 
opdracht op basis van 
lumpsumfinanciering, in samenwerking 
met de gemeenten Alphen a/d Rijn en
Kaag en Braassem;
4. In te stemmen met het vormen van een 
gemeentelijk team ‘De Verbinding’, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3.2 van het 
Koersdocument Zorglandschap
Nieuwkoop 2021.

Wethouder Wolters geeft een reactie op vragen 
over o.a.:
- Zorgen over zorgboerderijen

Er worden percentages afgesproken omdat 
borging van belang wordt gevonden

- Aanbesteding
Op 4 februari wordt concept aanbestedings
document met de raad gedeeld.

- Sturingsmogelijkheden van raad gedurende 
uitvoering
Voor zover toegestaan zal wethouder hier 
proberen e.e.a. over op te nemen in 
aanbestedingsdocument.

- Formulering van resultaten.

SGP-CU dient een motie in om de raad meer 
grip op lokale zorg te laten hebben door een 
jaarlijkse rapportage.

Stemverklaring SGP-CU: Zij stemmen tegen 
omdat teveel onzekerheid in voorstel zit gezien 
de praktijk van de afgelopen 4 jaar. Die praktijk 
lijkt zich te halen.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen tegen omdat 
de controlerende taak van de raad onvoldoende 
is geborgd.

Stemverklaring D66: Zij stemmen tegen omdat 
de zorgen niet kleiner zijn geworden. Een 
verwijzing naar presentatie van aanbesteding in 
februari biedt onvoldoende zekerheid.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van 
WD, D66 en SGP-CU tegen.

De motie wordt verworpen met de stemmen van 
VVD, D66 en SGP-CU voor.

Anders dan aanvankelijk gepland ‘schoont’ 
de voorzitter de agenda van onderaf op.

20. Raadsvoorstel 11e wijziging 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland (2019- 
116)
B&W stelt de raad voor:
1. In te stemmen met deelname en 
lidmaatschap van de door de VNG op te 
richten Werkgeversvereniging voor 
samenwerkende gemeentelijke 
organisaties per 1 januari 2020.
2. In te stemmen met de, als bijlage 
bijgevoegde, 11e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland, met 
uitzondering van artikel 12, lid 5.
3. In te stemmen met de inwerkingtreding 
van deze wijziging per 1 januari 2020.
4. De reactie kenbaar te maken volgens 
bijgevoegde conceptbrief.

Ongewijzigd vastgesteld.

19. Raadsvoorstel Tweede 
begrotingswijziging 2019 en eerste

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor, maar 
doen een oproep aan wethouder. De wijze
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begrotingswijziging 2020 
Omgevingsdienst West-Holland (2019- 
115)
B&W stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de Tweede 
begrotingswijziging 2019 en eerste 
begrotingswijziging 2020 van de 
Omgevingsdienst West-Holland.
2. Geen zienswijzen in te dienen.
3. De reactie kenbaar te maken volgens 
bijgevoegde conceptbrief.
4. De financiële gevolgen over 2020 te 
verwerken in de voorjaarsnota.

waarop gewerkt wordt naar een nieuwe CAO bij 
de ODWH gaat gepaard met veel geld. Het zou 
in toekomst wel binnen begroting moeten 
passen.

Ongewijzigd vastgesteld.

18. Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan 
Veiligheidsregio Hollands Midden 2020- 
2023 ‘Veiligheid in samenhang' (2019- 
114)
B&W stelt de raad voor om: (1) instemmen 
met het concept-Regionaal Beleidsplan 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
2020-2023 'Veiligheid in samenhang’ en 
(2) in te stemmen met bijgevoegde 
concept brief aan het bestuur van de 
veiligheidsregio.

Ongewijzigd vastgesteld.

14. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport 
Onderzoek handhaving (2019-110)
De Rekenkamerdirecteur stelt de raad 
voor (1) de ingezette lijn, met meer 
beleidsmatige inbedding door het 
vaststellen van de Beleidsnota Veiligheid 
en handhaving en het 
Uitvoeringsprogramma, actief door te 
(laten) zetten (2) het college te verzoeken 
(ook) tussentijds over de voortgang van 
het Uitvoeringsprogramma te rapporteren 
aan de raad (3) het college te verzoeken 
de komende periode, tijdig voorgestelde 
oplossingen voor eventuele knelpunten, 
alternatieven en mogelijke aanvullende of 
andere prioriteiten voor te leggen aan de 
raad (4) bij het college aan te dringen op 
een beperkte formalisering van de 
werkprocessen, met daaraan verbonden 
het doen van en (intern) rapporteren over 
primaire registraties van aantallen 
casuïstiek en geplande en bestede uren, 
omdat die onontbeerlijk is voor de borging 
van zowel de doelmatigheid als de 
doeltreffendheid van de handhaving.

VVD dient mede namens SBN en CDA een 
amendement in om B&W jaarlijks over de 
voortgang van het uitvoeringsprogramma te laten 
rapporteren.

Het amendement wordt aangenomen met de 
stemmen van D66 tegen.

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

16. Raadsvoorstel Bouwkrediet Integraal 
Kindcentrum (IKC) en sporthal Ter Aar 
(2019-112)
B&W stelt de raad o.a. (1) het krediet ‘IKC 
Ter Aar (School)’ te verhogen met
Ç 1.414.000; (2) Een investeringskrediet 
beschikbaar te stellen voor het in 
vertrouwelijke bijlage II genoemde bedrag, 
voor de inrichting van het centrale hart, 
bibliotheek, CJG en horeca keuken; (3) De 
kosten voor de aanleg van de

Tom de Kleer verlaat bij dit agendapunt de 
raadstafel vanwege zijn betrokkenheid via een 
aantal bestuursfuncties bij dit agendapunt.

Ongewijzigd vastgesteld.
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deelgebieden A (Vosholstraat) en E 
(fietsstraat Westkanaalweg) conform het in 
vertrouwelijke bijlage V opgenomen 
bedrag ten laste te brengen van de 
grondexploitatie GZ92 Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden en deze wijziging in de 
eerstvolgende actualisatie van de 
grondexploitaties mee te nemen.

17. Raadsvoorstel Bouwkrediet Integraal 
Kindcentrum (IKC) Zevenhoven (2019- 
113)
B&W stelt de raad o.a. het krediet ‘IKC 
Zevenhoven (School)’ te verhogen met 
e 544.000.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel
Belastingverordeningen en tarieven 
2020 (2019-109)
B&W stelt de raad voor om diverse 
belastingverordeningen 2020 vast te 
stellen. Het gaat om heffing en 
invordering van o.a. onroerende zaak 
belasting, rioolheffing, 
afvalstoffenheffing, roerende zaak 
belasting, precariobelasting, 
begraafplaatsrechten, 
forensenbelasting, marktgelden en 
standplaatsrechten.

SBN dient mede namens CDA, VVD en NN een 
amendement in om de kostenberekening 
afvalstoffen- en rioolheffing aan te passen.

Het amendement wordt aangenomen met de 
stemmen van D66 tegen.

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

21. Raadsvoorstel Technische 
aanpassingen n.a.v. invoering WNRA 
voor griffier en plaatsvervangend 
griffier - Vervallen
Dit raadsvoorstel komt op een later 
moment terug op de agenda.

Niet behandeld

21.a. Motie over niet geagendeerd 
onderwerp: Kleine windmolens

Deze motie wordt niet besproken. Het zal 
waarschijnlijk in een volgende meningsvormende 
raad worden besproken en dan in een 
besluitvormende raadsvergadering terugkomen. 
Maar dat wordt in de agendacommissie van
16 december besproken

22. 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

Samen Beter Nieuwkoop heeft mondelinge 
vragen gesteld over luierafval (afval scheiden 
loont).
Deze vragen worden schríftelijk, zo spoedig 
mogelijk, beantwoord.

23. 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.

24. Sluiting Om 00.38 uur
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