
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 1 juli 2021 

Nr Onderwerp Actie 

1 Opening (in raadszaal) 20.00 uur.  
Aanwezig:  
Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe 

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, 
Wilfred Geerlof, Ines de Ridder, 
M  de Romijn, Bianca Verhage en 
Leo Visser  

CDA: Kees Egberts, Nick Draper, Arie van Wijk, 
Brent Wijshijer en Leon Zoet 

VVD: Tom de Kleer, Jan Hardenberg 
Donja Kooman-Hoogervorst en Paul Platen 

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel,  Carlier en 
Berry Dors 

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Afwezig: Kees Hagenaars 

Wethouders: Guus Elkhuizen en 
Antoinette Ingwersen en Gerben van Duin 

2. Vaststellen agenda (2021-056) Ongewijzigd vastgesteld. 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Geen gebruik van gemaakt. 

4. Vaststellen besluitenlijst (2021-057) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 3 juni 2021 

Ongewijzigd vastgesteld. 

      5. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-058) 

Ongewijzigd vastgesteld.  

Tussentijdse beschouwingen

Deze raadsvergadering begint eerst met 

stukken. Alle fracties komen in een 1e 
termijn aan het woord daarbij mag door de 

rrumpeerd worden. 
In deze 1e termijn worden ook eventuele 
moties en amendementen ingediend 
waarbij andere fracties direct kunnen 
reageren.  

Na een korte schorsing krijgt het college 
van B&W de mogelijkheid om op de 

SBN dient, mede namens CDA, NN en D66 een 
motie in over communicatie particuliere 
initiatieven woningbouw  om in stemming te 
brengen bij de uitgangspuntennotitie. 

SBN dient, mede namens CDA, NN, D66 en 
SGP-CU een motie in over verkeersveiligheid 
Blokland-Uiterbuurtweg  om in stemming te 
brengen bij de uitgangspuntennotitie. 

SBN dient, mede namens CDA, NN, D66 en 
SGP-CU een motie in over omheind 
hondenuitlaatterrein in gemeente Nieuwkoop om 
in stemming te brengen bij de 
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ingediende amendementen en moties te 
reageren. 

Vervolgens komen de jaarstukken, de 
voorjaarsnota en de uitgangspuntennotitie 
achtereenvolgens met eventueel de 
daarbij ingediende amendementen en 
moties in stemming. Er worden daar dus 
geen aparte debatten over gehouden. 

uitgangspuntennotitie. 

Het CDA dient een motie in over pilot 
akoestische sensoren vliegtuiggeluid
stemming te brengen bij de voorjaarsnota. 

De VVD dient, mede namens SBN, CDA, NN en 
D66 een motie in over een derde tunnel onder 
de N231 bij Nieuwkoop om in stemming te 
brengen bij de voorjaarsnota. 

Natuurlijk Nieuwkoop dient, mede namens CDA 
dient een motie in over Maai Mei Niet  om in 
stemming te brengen bij de 
uitgangspuntennotitie. 

D66 dient ook een motie in over Maai Mei Niet
met hetzelfde doel, maar ander uitgangspunt om 
in stemming te brengen bij de 
uitgangspuntennotitie. 

SGP-CU dient, mede namens SBN, CDA en NN 
een motie in over Groene Daken om in stemming 
te brengen bij de uitgangspuntennotitie. 

D66 trekt hun motie Maai Mei Niet  in. 

      6. Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 (2021-
059) 
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 2020. 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. 

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor, maar zijn 
ontevreden over de vordering van B&W op 
enkele belangrijke dossiers. 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 

      7. Raadsvoorstel Voorjaarnota 2021 (2021-
060) 
Met de voorjaarsnota informeert het college 
van B&W de gemeenteraad over de stand 
van zaken over het lopende begrotingsjaar 
2021. 

Stemverklaring VVD: Zij stemmen voor, maar zijn 
ontevreden over de vordering van B&W op 
enkele belangrijke dossiers. 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 

Voor de stemming van de motie pilot 
akoestische sensoren vliegtuiggeluid wordt D66 
geacht de vergadering te hebben verlaten (stemt 
niet mee) vanwege betrokkenheid. 
Stemverklaring VVD: Zij hadden liever gezien dat 
dit geld niet eens in de voorjaarsnota zou zijn 
gealloceerd, maar vanwege de strekking 
stemmen zij voor.  
De motie pilot akoestische sensoren 
vliegtuiggeluid wordt verworpen met de 
stemmen van CDA en VVD voor. 

De motie een derde tunnel onder de N231 bij 
Nieuwkoop  wordt aangenomen met unanieme 
stem. 

8. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 
2022-2025 (2021-061) 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 
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De uitgangspuntennotitie is de 
voorbereiding voor het opstellen van de 
programmabegroting 2022. 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. 

De motie communicatie particuliere initiatieven 
woningbouw wordt aangenomen met de 
stemmen van VVD en SGP-CU tegen  

De motie verkeersveiligheid Blokland-
Uiterbuurtweg  wordt aangenomen met 
unanieme stem. 

De motie omheind hondenuitlaatterrein in 
gemeente Nieuwkoop  wordt aangenomen met 
de stemmen van de VVD tegen. 

De motie Maai Mei Niet  van CDA en Natuurlijk 
Nieuwkoop wordt aangenomen met de stemmen 
van de VVD tegen. 

De motie Groene Daken wordt aangenomen met 
de stemmen van VVD en D66 tegen. 

9.. 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

De VVD zou vragen stellen over het 
participatietraject woningbouw Noordeinde  (de 
Dobbe en de Schinkel e.o.); maar stelt dit gezien 
het tijdstip uit tot de BR van 8 juli 2021.. 

10. 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. 

11. Sluiting Om 00.18 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 8 juli 2021


