
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 13 december 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

!llll!l!lllll!lllll!l!lll!lllllllllligilllllllll
Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks,

G19.0086 Lizet Keijzers, Ines de Ridder,
Mariëlle de Romijn en Leo Visser

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

WD: Tom de Kleer, Donja Kooman- 
Hoogervorst en Paul Platen

Natuurlijk 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

Afweziq: Marco Slinger (SBN) en
Larissa Spierenburg (VVD)

2. Vaststellen agenda (2018-115) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2018-116)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 15 november 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2018-117) (Met de nog voor de vergadering door drie 
partijen aangeleverde wijzigingen bij nrs. 541,
547, 550 en 569) ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-118)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Verkeersveilige inrichting 
van de Kerkweg in Ter Aar (2018-119)
B&W stelt de raad o.a. voor een budget 
van C 200.000 beschikbaar te stellen voor 
het verkeersveiliger inrichten van de 
Kerkweg in Ter Aar en het budget ten laste 
te brengen van het Begrotingssaldo 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel 4e verordening tot Stemverklaring D66: Zij stemmen in met dit
wijziging van de Verordening Sociaal voorstel. Maar in een aangeleverde extra
Domein (2018-120) informatiebrief van B&W wordt een onderzoek
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B&W stelt de raad voor om de 4e 
verordening tot wijziging van de 
Verordening Sociaal Domein gemeente 
Nieuwkoop 2015 vast te stellen.

beschreven over fraude bij PGB’s. D66 is het 
oneens met de strekking van dit onderzoek en is 
van mening dat dit anders is dan besproken bij 
de voorjaarsnota.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Hollandse kade 19A, 
toepassing artikel 6:19 Awb 
(bestemmingsplan Landelijk gebied 
Nieuwkoop) (2018-121)
B&W stelt de raad o.a. voor om (1) het 
raadsbesluit van 3 november 2016 (2016 
110) voor het perceel Hollandse kade 19A 
te Woerdense Verlaat te herroepen en een 
nieuw besluit te nemen, ínhoudende dat de 
omvang van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ 
verkleind wordt overeenkomstig het 
bijgaand verzoek van circa 3000 m2 naar 
circa 900 m2. En (2) om het college te 
machtigen voor de afhandeling in beroep.

Stemverklaring VVD: Zij waren twee weken 
teleurgesteld dat zij alleen stonden in het geven 
van kritiek over het tekortschieten van 
informatievoorziening. Zij stemmen niet in met dit 
voorstel.

Stemverklaring SGP-CU: Van Belzen was zelf 
niet aanwezig bij deze meningsvormende raad.
Hij zou toen gevraagd hebben of er niet sprake 
was geweest van een voorkeursbehandeling van 
een collegelid. Maar hij geeft B&W het voordeel 
van de twijfel. Hij stemt voor. Maar hij geeft nog 
mee dat naar zijn mening de integriteit bij de 
publieke opinie is aangetast.

Stemverklaring NN: Zij stemmen in met het 
voorstel. Ten opzichte van het in 2016 
vastgestelde bestemmingsplan landelijk gebied 
levert dit weer een verbetering voor de natuur. Zij 
zijn tevreden dat verschil van inzicht over 
invullen van een e-formulier tussen provincie en 
gemeente niet tot een slechte onderlinge relatie 
heeft geleid.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van
WD tegen.

10. Raadsvoorstel Decemberwijziging 
begroting 2018 en Septembercirculaire 
2018 (2018-122)
Samenvatting: De Decemberwijziging
2018 is de laatste begrotingswijziging van 
het jaar. De begroting wordt bijgesteld met 
het oog op het voorkomen van 
begrotingsonrechtmatigheid, de 
betrouwbaarheid van het begrotingssaldo 
en het overhevelen van incidentele 
(ongebruikte) budgetten. Ook worden de 
gevolgen van de Septembercirculaire 2018 
meegenomen in deze Decemberwijziging.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Controleverordening
2018 en controleprotocol 2018-2022 
(2018-123)
B&W stelt de raad voor de verordening en 
het protocol vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Normenkader 2018 
(2018-124)
B&W stelt de raad voor het Normenkader 
2018 vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan "Visvijver Ons
Stekkie, Noordse Buurt" (2018-125)

Wethouder Elkhuizen schetst van een aantal 
locaties in Noordse Buurt waarom het geen 
geschikte alternatieve locaties zijn. Hij licht
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B&W stelt de raad o.a. voor om: (1a) In te 
stemmen met de ‘Nota van zienswijzen en 
wijzigingen behorende bij het 
bestemmingsplan Visvijver Ons Stekkie, 
Noordse Buurt’. (1b) Het bestemmingsplan 
‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’ 
(NL.IMRO.0569.bpNOBvisvijver-va01) 
gewijzigd vast te stellen, met inachtneming 
van de voorgestelde aanpassingen naar 
aanleiding van de zienswijzen als 
verwoord in de Nota van zienswijzen en 
wijzigingen;

bovendien toe welke kosten de initiatiefnemers 
tot nu toe hebben gemaakt en het contract dat zij 
met de gemeente hebben.

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat hij voor een 
gedeelte van het gebied (30 à 40 ha, oude 
locatie kwekerij van De Plas) voor 1 maart 2019 
met de provincie Zuid-Holland werkt aan een 
business case waarover Natuurmonumenten en 
Gouwe Wiericke ook positief gestemd zijn. Ook 
eerste reactie van werkgroep van Dorpsraad was 
positief; zij worden voor advies geconsulteerd.

Stemverklaring VVD: Goed geluisterd naar 
wethouder over betrekken van inwoners. Dat 
maakt dat de VVD voor stemt.

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

14. Raadsvoorstel Deelname volwassenen 
met een laag inkomen aan het 
verenigingsleven (2018-126)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen 
met het opzetten van een voorziening 
waardoor volwassenen met een laag 
inkomen mee kunnen doen met het 
verenigingsleven.

Wethouder Wolters geeft aan dat het uitwerking 
van een wens van de raad is uit 2017. In januari 
2018 is richting gegeven aan een uit te werken 
scenario.
Het zal heel goed gemonitord worden. Potentiële 
negatieve effecten krijgen natuurlijk aandacht.
De intermediairs kunnen helpen om een oordeel 
te vellen wanneer discretionaire bevoegdheid 
benut zou kunnen worden.

Ongewijzigd vastgesteld.

15. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 
en tarieven 2019 (2018-127)
B&W stelt de raad om een aantal 
verordeningen en de tarieventabel leges 
2019 vast te stellen. Het gaat o.a. om de 
(on)roerende zaak belasting, rioolheffing, 
afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten, 
leges, marktgelden en standplaatsrechten.

De burgemeester ondersteunt het idee om in de 
begeleidingscommissie energietransitie nog 
meer stimulering van verduurzamings- 
maatregelen door tariefverlaging (naast 
zonnepanelen en epcO) te bespreken.

De burgemeester verwijst naar de brief aan de 
raad over OZB. Sportterreinen worden, op basis 
van landelijke regeling, hoger gewaardeerd. Er 
zijn mogelijkheden om iets (incidenteel) richting 
die sportverenigingen te doen (gelijke monniken, 
gelijke kappen). Dit kan bij uitgangspuntennotitie 
(juni 1 juli) besproken worden. Dat is het moment 
om de tarieven te bespreken. Wat wil de raad en 
wat heeft de raad daarvoor over.
Investeringen in maatschappelijk nut gaan nu 
duidelijk drukken.
In 2019 kunnen incidentele tegemoetkomingen 
door verenigingen worden aangevraagd.

Stemverklaring SGP-CU: Zij stemmen in met 
uitzondering van de verhoging van de 
grafrechting met 7,20zo.

Ongewijzigd vastgesteld.

16. Raadsvoorstel Diverse benoemingen 
(2018-128)
Het betreft (a) de benoeming van Brent 
Wijshijer als lid van de klankbordgroep 
rekenkamer en (b) de benoeming van

De raad stemt in met Brent Wijshijer als lid van 
de klankbordgroep rekenkamer.

De commissie controle geloofsbrieven adviseert 
positief over de benoeming van Quinten van
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Quinten van Dobben als fractieassistent 
voor de WD.

Dobben als fractieassistent.

NN dient het verzoek in om er de voorwaarde 
van een krokettenrondje aan te verbinden.

VVD licht toe dat door deze terugkeer Quinten 
van Dobben te maken heeft met wel 
maatschappelijk betrokken te zijn en blijven, 
maar met iets minder de druk die het 
raadslidmaatschap met zich meebrengt.

Ongewijzigd vastgesteld.

17. 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.

18. 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.

19. Sluiting Om 22.05 uur

Raac tsr. l?J±:àĉui
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