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BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 12 juli 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks.
Lizet Keijzers, Ines de Ridder,
Mariëlle de Romijn, Marco Slinger 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 Nieuwkoop:
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier,
Berry Dors en Kees Hagenaars

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Insprekers: Harrv Eaberts (over aaendapunt 11) 
en Monique van der Hoorn (over 
agendapunt 13)

Afweziq: Quinten van Dobben (VVD)

2. Vaststellen agenda (2018-067) Lizet Keijzers stelt voor om agendapunt 13 
(bestemmingsplan Oostkanaalweg 30) op de 
agenda te laten staan (dus niet conform 
schríftelijk voorstel van B&W); maar om 
uiteindelijk besluitvorming waarschijnlijk aan te 
houden. Dit voorstel wordt overgenomen.

Kees Egberts stelt voor om agendapunt 17 
(collegeprogramma) te behandelen na 
agendapunt 13 (bestemmingsplan
Oostkanaalweg 30). Dit voorstel wordt 
overgenomen.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Harry Egberts geeft namens de dorpsraad
Rondom de Plassen aan dat er ten aanzien van 
de visie Paradijsweg natte kant zo prettig is 
samengewerkt met de gemeente.

Monique van der Hoorn geeft namens de 
initiatiefnemers van het plan Oostkanaalweg 30
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aan wat er heeft plaatsgevonden in de aanloop 
naar dit plan. Ook brengt zij naar voren dat 
Oostkanaalweg 14 en 30 geen 
concentratiegebieden meer zijn. Hier legt zij ook 
bijbehorende besluiten voor. Bovendien heeft zij 
van Greenport begrepen dat alleen de gemeente 
mag beslissen.
Het is geen doen om te wachten op een nog op 
te stellen visie.

4. Vaststellen besluitenlijst (2018-068)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 5 juli 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2018-069) Op verzoek van D66 en SGP-CU wordt 
afhandeling van brief 333 (over stand van zaken 
huisartsenposten Alphen en Woerden) gewijzigd 
van ‘A’ in ‘E, bespreken in MR’.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-070)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Aanvraag 
vangnetuitkering 2017 (2018-071)
B&W stelt de raad voor in te stemmen met 
de door het college genomen maatregelen 
om het tekort op het BUIG (bundeling van 
uitkeringen inkomensvoorziening aan 
gemeenten) terug te dringen en de 
aanvraagprocedure voor vangnetuitkering 
2017 op te starten.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Erfgoedverordening en 
Verordening op de erfgoedcommissie 
2018*(2018-072)
B&W stelt voor de twee verordeningen vast 
te stellen, de uitvoering van taken en 
bevoegdheden van de 
monumentencommissie gemeente 
Nieuwkoop over te dragen aan de centrale 
erfgoedcommissie van vereniging ‘Dorp, 
Stad en Land' en akkoord te gaan met het 
benodigde budget van C 10.000 per jaar.

Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: Zij vinden 
het belangrijk aan te geven dat in 
meningsvormende raad draagvlak bleek te zijn 
voor toevoeging van een burgerlid met lokale 
kennis aan de erfgoedcommissie. En zij willen 
dat de aanwijzingsprocedure gemeentelijk 
monument zo spoedig mogelijk wordt afgerond.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Keuze type rekenkamer 
en programma van eisen 
(2018-073)
De meerderheid van de leden van 
klankbordgroep rekenkamer stelt de raad 
voor (1) in de periode van 2018 tot 2022 te 
kiezen voor het type rekenkamer dat 
bekend staat als 'rekenkamer type 
directeursmodeľ en (2) het programma van 
eisen voor de rekenkamerdirecteur vast te 
stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Bestemmingsplan 'De 
Verwondering - Noordereilanď (2018- 
074)
B&W stelt de raad o.a. voor het 
bestemmingsplan ongewijzigd vast te

D66 dient een motie in om als pilot aan 
kaveikopers een klimaatbestendigheidsadvies 
aan te bieden.

De motie wordt in een schorsing aangepast.
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stellen, geen exploitatieplan vast te stellen 
en geen milieu-effect-rapportage op te 
stellen.

De gewijzigde motie wordt aangenomen met 
unanieme stem voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Nota van 
uitgangspunten transformatie 
Paradijsweg 'natte-kanť (2018-075)
B&W stelt de raad voor in te stemmen met 
de verbeterde visie Paradijsweg ‘natte 
kant’ met visiekaarten zes deelgebieden 
en met de nota van uitgangspunten voor 
het opstellen van het bestemmingsplan 
Paradijsweg ‘natte kant’.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Vaststelling vlekkenplan 
en duurzaamheidsambitie 
gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord 
(2018-076)
B&W stelt de raad voor:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage 
van de onafhankelijk procesbegeleider: 
‘Buytewech-Noord, de nieuwe woonwijk 
van Nieuwkoop’.
2. Vlekkenplan 3 'Polder' te kiezen als 
uitgangspunt voor het stedenbouwkundig 
plan Buytewech-Noord.
3. Het ambitieniveau ‘Middenvarianť te 
kiezen als uitgangspunt voor een integrale 
aanpak van duurzaamheid voor 
Buytewech-Noord.
4. De raad uit te nodigen om vanuit de 
ambitie om te komen tot het beste 
vlekkenplan voor Buytewech-Noord, 
eventueel accenten uit de vlekkenplannen
1 (Brink) en 2 (Hofjes) te benoemen die 
worden meegenomen bij de uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan Buytewech- 
Noord, en hiertoe amendementen voor in 
te dienen.

Ongewijzigd vastgesteld met de stem van D66 
tegen.

13. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 
(Ter Aar) (2018-077)
B&W stelt de raad o.a. voor: het 
bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter 
Aar vast te stellen, waarbij op het perceel 
Oostkanaalweg 14 de bestemming 
omgezet wordt van ‘Agrarisch - 
Glastuinbouw’ in 'Agrarisch - Onbebouwd’ 
en op het perceel Oostkanaalweg 30 een 
drietal woningen wordt toegelaten;

Dit agendapunt wordt wel besproken, maar 
besluitvorming wordt aangehouden.

Wethouder Elkhuizen geeft aan wat er in de 
aanloop naar deze besluitvormende 
raadsvergadering de afgelopen twee weken is 
gebeurd en beantwoord daarmee veel vragen 
van raadsleden.
Hij handhaaft het voorstel om de besluitvorming 
aan te houden. Omdat er nog altijd e.e.a. wordt 
uitgezocht.

De raad bevestigt dat het voorstel en de 
besluitvorming daarover tot nader orde worden 
aangehouden.

17. Raadsvoorstel Collegeprogramma 
2018-2022 (2018-080)
B&W stelt de raad voor (1) het 
collegeprogramma 2018-2022 ‘Verbinden, 
vertrouwen, vooruitgaan’ vast te stellen,

Wethouder Elkhuizen leidt het onderwerp, als 
formateur van de coalitievormende partijen, in.

De VVD dient een amendement in om de beoogd 
centrummanager voor de kern Nieuwkoop al in
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(2) drie nieuwe reserves: de ‘Reserve 
economie’, de 'Reserve waterrecreatie’, de 
‘Reserve grootschalige evenementen’ in te 
stellen (3) de voorgestelde 
reservemutaties vast te stellen en (4) de 
begrotingswijziging 2018-21 vastte 
stellen.

2018 te laten starten in plaats van in 2019.

De burgemeester gaat met dorpsraden in 
gesprek over gebruik van vuurwerk. Die krijgen 
invloed op het lokale beleid.
De organisatie wordt permanent doorontwikkeld 
als dat inhoudelijk nodig is.
Bij de woonlasten wordt de inflatie bijgehouden.
Op de plassen worden de landelijke verkeers
borden gehanteerd.
Hij zal aandacht besteden aan de bejegening 
door handhavers als dat nodig is.
Grondprijzen bij sociale woningbouw bij gasloos- 
bouwen worden nog tegen licht gehouden.

Wethouder Wolters spreekt uit dat zij zorg 
herkent dat niet alle zorg die bij Holland Rijnland 
wordt ingekocht goed bereikbaar is doordat we 
op de grens van het gebied zitten.

Wethouder Ingwersen geeft aan dat Nieuwkoop 
al goed werk maakt van een goed economisch 
klimaat. ‘Economie Board’ wordt nog ontwikkeld. 
T.a.v. detailhandel in Nieuwkoop wordt zowel 
gekeken naar korte - (met groep ondernemers) 
als naar lange termijn. Hoe eerder vacature voor 
centrummanager uit kan, hoe liever. Maar profiel 
en selectieproces moet wel zorgvuldig worden 
doorlopen, dat vergt tijd.

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat B&W staat 
voor taak ‘doorstroming op woningmarkt.
Hij geeft aan hoe afspraken met 
woningcorporaties over bijv. bijzondere groepen 
tot stand komen.
T.a.v. arbeidsmigranten zijn er al bijv. 65 locaties 
in Ter Aar.
T.a.v. mantelzorgwoningen hoopt wethouder op 
korte termijn met nieuw beleid.

Het amendement wordt verworpen met de 
stemmen van de VVD voor.

Stemverklaring VVD: Zij stemmen in met 
merendeel van de beleidslijnen, maar vanwege 
financiële onduidelijkheid stemmen zij tegen.

Stemverklaring SGP-CU: Het hoofdbestanddeel 
ziet er goed uit, daarom stemmen zij voor.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen.

14. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling 
krediet aanleg warmterivier deel 
Schoterhoek II (2018-078)
B&W stelt de raad o.a. voor
1. Kennis te nemen van het 
warmterivierconcept.
2. Kennis te nemen van de drie scenario's 
van de warmterivier Nieuwveen:
A. aansluiting warmterivier vanuit AWZI 
Nieuwveen op Schoterhoek II, met

D66 dient een motie in om een uitgewerkt plan 
aan de raad te laten voorleggen voor onderzoek 
naar opties voor eigenaarschap, beheer en 
exploitatie van scenario B en C, met daarbij een 
aantal wensen.

Wethouder Ingwersen zegt toe mee te nemen in 
vervolgtraject het onderzoek naar staatssteun.

De motie wordt ingetrokken.
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mogelijkheid tot uitbreiden naar scenario B 
en C.
B. aansluiting warmterivier op Schoterhoek
II en Nieuwbouw (iig Verwondering- 
Zuidereiland en Teylerspark II), met WKO.
C. aansluiting warmterivier op
Schoterhoek II, de Nieuwbouw (iig 
Verwondering-Zuidereiland en Teylerspark 
II) en de oudbouw (iig Schoterveld), met 
WKO.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van C 
1.558.000.

Stemverklaring D66: de zorgen van D66 zijn niet 
weggenomen. Wel goed dat e.e.e. nog 
onderzocht wordt. Onduidelijk wat en wanneer 
geregeld wordt. Zorg t.a.v. staatssteun. D66 
stemt in met besluitpunten 1 t/m 4 en met de rest 
niet.

Ongewijzigd vastgesteld met de stem van D66 
tegen het tweede deel van het voorstel.

15. Raadsvoorstel Diverse benoemingen 
(2018-079)
Hieronder staan voorstellen voor 
verschillende benoemingen zoals 
bijvoorbeeld voor de benoeming van 
algemeen bestuursleden van 
gemeenschappelijke regelingen en voor 
diverse interne commissies.

Brent Wijshijer geeft als voorzitter van de 
commissie controle geloofsbrieven aan dat er 
geen belemmeringen zijn om Jop van der Pijl en 
Bart Evers als fractieassistenten voor 
respectievelijk SBN en VVD te benoemen.

Alle benoemingsvoorstellen worden ongewijzigd 
vastgesteld.

De beëdiging van Jop van der Pijl en Bart Evers 
vindt plaats op woensdag 18 juli om 16.30 uur.

16. Raadsvoorstel 1e Wijziging verordening 
ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning (2018-058)
Er wordt o.a. voorgesteld om de wijziging 
(‘De bijdrage uit lid 2 wordt, uitsluitend in 
het jaar van de
gemeenteraadsverkiezingen, verhoogd 
met C 500 per raadszetel + C 2.500’) vast 
te stellen en om naast het bedrag van C 
16.500 dat in de voorjaarsnota 2018 is 
opgenomen ook een bedrag van 6 9.000 
in de najaarsnota 2018 op te nemen voor 
de verhoging van de fractievergoeding in 
2018 naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen.

CDA dient een amendement in om weer tot 
bruikleen over te gaan in plaats van ‘bring your 
own device’. I.v.m. veiligheid en 
kostenbesparing.

Het amendement wordt verworpen met de stem 
van het CDA en SGP-CU voor.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van 
het CDA tegen.

18. 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.

19. Mededelingen van het college
Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 
mededelingen aan de raad doen tijdens 
deze vergadering.

Vanuit B&W komen er schríftelijk mededelingen

20. Sluiting Om 01.05 uur


