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BESLUITENLIJST

Besluitvormende raadsvergadering 14 november 2019

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkooo: Remco Hendriks.
Lizet Keijzers, Ines de Ridder,
Mariëlle de Romijn en Bianca Verhage

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

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen,
Donja Kooman-Hoogervorst en
Larissa Spierenburg

Natuurliik Nieuwkooo:
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

Afwezia: Leo Visser (SBN)

2. Vaststellen agenda (2019-087) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2019-088)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergaderingen van 26 september en
7 november 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2019-089) Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging van geheimhouding 
stukken (2019-090)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Procesvoorstel 
centrumplan Ter Aar gemeente 
Nieuwkoop (2019-091)
B&W stelt de raad voor om dit 
procesvoorstel vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Geen fietspad langs de 
Zeven hovenseweg (2019-092)
B&W stelt de raad o.a. voor om (1) De 
raadsopdracht voor het realiseren van een

Ongewijzigd vastgesteld.
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aan- of losliggend fietspad langs de 
Zevenhovenseweg in te trekken omdat 
draagvlak van de aanwonenden ontbreekt 
en nut en noodzaak niet kan worden 
aangetoond. (2) Uit de Reserve 
Zevenhovenseweg in 2020 een bedrag van 
C 35.000,- beschikbaar te stellen voor het 
aanbrengen van een extra 
verkeersdrempel om de snelheid te 
verlagen en ledverlichting op het wegdek 
om het fietsverkeer beter te geleiden op de 
Zevenhovenseweg (3) Daarna de Reserve 
Zevenhovenseweg in 2020 af te sluiten en 
het restantbedrag te storten in een nieuw te 
vormen Reserve 'Verbetering 
Fietsverbindingen’. De doelstelling van de 
reserve is de verbetering van 
fietsverbindingen in de breedste zin binnen 
de gemeente Nieuwkoop aansluitend op de 
uitkomsten van het gemeentelijke verkeer- 
en vervoersplan.

9. Raadsvoorstel Algemene Verordening 
Kabels en Leidingen gemeente 
Nieuwkoop 2020 (2019-093)
B&W stelt de raad voor om deze 
verordening vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Verordening op het 
beheer en gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen in de gemeente 
Nieuwkoop 2020 (2019-094)
B&W stelt de raad voor om deze 
verordening vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Vaststellen 
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
gemeentelijke gebouwen 2019-2028 
(2019-095)
B&W stelt de raad voor om het 
onderhoudsplan vast te stellen. Een 
begrotingswijziging vast te stellen en 
hiermee de dotatie voor 2019 aan te 
passen en de voorziening 'onderhoud 
gemeentelijke gebouwen' aan te vullen 
met C 500.000 vanuit de algemene 
reserve.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Benoeming voorzitter 
Meningsvormende Raden en 
Oriënterende bijeenkomsten (2019-096)
De raad wordt voorgesteld om Tom de 
Kleer namens de VVD als voorzitter van 
oriënterende bijeenkomsten en 
meningsvormende raden te benoemen.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Verzoek tot instelling 
Ondernemersfonds (2019-097)
B&W stelt de raad o.a. voor medewerking 
te verlenen aan het verzoek van de 
stichting Ondernemersfonds Nieuwkoop in 
oprichting. De voor de subsidie beoogde

SGP-ChristenUnie dient mede namens D66 een 
amendement in om als gemeente zelf eerst een 
draagvlak onderzoek uit te voeren.

SBN dient mede namens CDA en NN een 
amendement in over de evaluatie van het fonds.
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middelen te verkrijgen door een 
boventrendmatige verhoging van de ozb 
voor niet-woningen met lOVo.

Wethouder Ingwersen geeft aan dat gemeente 
een coördinerende rol kàn nemen bij de start.
Bijv. een nieuwsbrief met optimale informatie 
naar alle betrokkenen, dus ook naar de niet 
georganiseerde ondernemers. Maar het is de 
verantwoordelijkheid van de stichting en niet van 
de gemeente.

Het amendement draagvlak wordt gewijzigd en in 
de nieuwe vorm ingediend door VVD, D66 en 
SGP-CU.

Stemverklaring Remco Hendriks: Hij stemt voor 
dit amendement omdat hij meent dat het de 
essentie van het coalitieprogramma raakt in de 
wens om draagvlak voor initiatieven te hebben.
Als het verworpen wordt, zal hij tegen het andere 
amendement en het voorstel stemmen.

Het amendement draagvlak wordt verworpen 
met de stemmen van Remco Hendriks, VVD,
D66 en SGP-CU voor

Stemverklaring SGP-CU: Staat niet voor lOOVo 
achter dit amendement, maar het biedt wel 
enigszins grip voor de raad als het voorstel het 
wel gaat halen. Hij stemt dus voor.

Stemverklaring VVD De zekerheid van 
voldoende draagvlak is niet overtuigend, dus 
stemmen zij tegen.

Stemverklaring D66 Dit amendement is ‘second 
best’ en dus stemt zij voor.

Het amendement evaluaties wordt aangenomen 
met de stemmen van Remco Hendriks en VVD 
tegen.

Stemverklaring SGP-CU Hij stemt tegen 
vanwege het draagvlak dat niet voldoende 
overtuigend is.

Stemverklaring VVD Zij zijn niet tegenstanders 
van ondernemersinitiatieven, maar zij zijn niet 
overtuigd van voldoende draagvlak. Zij stemmen 
dus tegen.

Gewijzigd door het amendement evaluaties 
vastgesteld.

14. Raadsvoorstel 8e wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling Holland 
Rijnland (2019-098)
Met de nieuwe wet vallen medewerkers 
van Gemeenschappelijke Regelingen 
buiten de CAO-regeling ambtenaren. Om 
dit te voorkomen kunnen GR-en zich bij 
een Werkgeversvereniging voor niet- 
gemeenten aansluiten. De 
gemeenschappelijke regeling wordt 
aangepast om deze aansluiting mogelijk te

Ongewijzigd vastgesteld.
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maken.

15. 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 stelt vragen over de steeds 
verschuivende planning van bestemmingsplan 
Paradijsweg natte kant (westzijde).
Wethouder Elkhuizen geeft aan dat via de 
najaarsrapportage vermeld is dat het 
bestemmingsplan dit jaar door B&W 
geaccordeerd zal worden en in het tweede 
kwartaal van 2020 voor raadsbehandeling 
gereed zal zijn.
De Vereniging Natte Kant steekt veel energie in 
het project en vanuit de gemeente wordt dit 
zoveel mogelijk ondersteund. Het 
bestemmingsplan is een eindresultaat van een 
complex proces. Het bepalen van de 
bouwcompensatie voor beëindigde 
bedrijfsactiviteiten, het opstellen van een 
inrichtingsplan per ondernemer en de 
beoordeling van die gezamenlijke 
inrichtingsplannen aan de door de raad 
geaccordeerde gebiedsvisie, het creëren van 
juridische entiteiten aan de zijde van de 
deelnemers voor de inrichting, beheer en 
onderhoud van het gebied, het opstellen van 
overeenkomsten tussen de deelnemers en de 
gemeente en de beoordeling van het 
projectresultaat door de provincie. Allemaal 
factoren die invloed hebben op het 
bestemmingsplanproces.
Daarnaast kan op voorhand geen inschatting 
gemaakt worden wat het ontwerp- 
bestemmingplan aan zienswijzen gaat opleveren. 
De zienswijzenperiode van het ontwerpplan zal 
gestart worden nadat het college het ontwerp
plan heeft vrijgegeven voor ter inzage legging en 
nadat alle deelnemers de anterieure 
overeenkomsten getekend hebben.
De vereniging en gemeente informeren elkaar 
intensief over stappen in het proces van het 
project.
De vereniging informeert haar leden middels een 
nieuwsbrief, waarin ook verslag gedaan wordt 
van elk volgend stapje in het proces.

Het CDA stelt vragen over de ontwikkelingen 
t.a.v. de PAS gelden.
Wethouder Elkhuizen geeft aan dat B&W de 
mening van het CDA deelt: afgezien van de 
hoogte van het bedrag zouden alle beschikbare, 
gereserveerde en zo nodig ook aanvullende 
middelen meegenomen moeten worden in het 
gebiedsgerichte maatwerk.
De gemeentelijke betrokkenheid spreekt voor 
zich. Het beheerplan is tot stand gekomen in een 
gebiedsproces waar de gemeente zeer intensief 
in betrokken is geweest. Onze burgemeester 
was altijd de voorzitter van de 
begeleidingscommissie voor het beheerplan. Een 
gebiedsgerichte aanpak oplossing voor de 
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck zonder 
intensieve betrokkenheid van Nieuwkoop is 
ondenkbaar.
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Hij stelt t.a.v. het beheerplan dat niet dat alleen 
natuurherstel- en hydrologische maatregelen 
voldoende zijn om “in het hele gebied gedurende 
de gehele periode (huidig-2030) de 
stikstofdepositie te laten afnemen’’ en dat hierin 
“tevens de beschikbare ontwikkelruimte was 
meegenomen’’. Feítelijk zorgen natuurherstel- en 
hydrologische maatregelen er niet voor dat 
stikstofdepositie afneemt. Het beheerplan ging 
ervan uit dat met het PAS de 
stikstofproblematiek geregeld zou zijn = 
randvoorwaarde voor succes van natuurherstel.

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

Wethouder Wolters meldt over de levering van 
nieuwe afvalcontainers door Engels in opdracht 
van Cyclus. Er is intensief bestuurlijk contact. 
Daarom is er vorige week al een brief van Cyclus 
naar de raad gestuurd. B&W is niet gelukkig met 
de ontwikkelingen. Er zijn heel veel meldingen 
over de wisselingen binnen gekomen. Veel 
huishoudens hebben een verkeerd volume 
ontvangen. In fases zal e.e.a. worden hersteld.
Er is veel mis gegaan.
In week 50 zouden alle inwoners over de juiste 
container moeten beschikken.
De wethouder zal een update aan de raad geven 
zodra alle fasen zijn afgerond.

De burgemeester meldt dat zaterdag Sinterklaas 
in de gemeente zal komen.

17. Sluiting Om 22.55 uur

f*sec Ld. ádGfåtkdsâ nr.
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