
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 15 november 2018

G18.1232

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

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

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen,
Quinten van Dobben (tot agendapunt 2b),
Donja Kooman (vanaf agendapunt 2b)

Natuurliik Nieuwkoop:
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier,
Berry Dors en Kees Hagenaars

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders Antoinette Inqwersen en
Bernadette Wolters

Afweziq: de raadsleden Leo Visser en
Larissa Spierenburg
Wethouder Guus Elkhuizen

2a. Afscheid raadslid Quinten van Dobben De voorzitter houdt een afscheidsspeech en 
geeft hem een vaas met logo van Nieuwkoop 
cadeau.

De nestor van de raad, Berry Dors, houdt een 
afscheidsspeech en geeft hem een bos bloemen 
cadeau.

De fractievoorzitter van de VVD, Tom de Kleer, 
houdt een afscheidsspeech.

Quinten van Dobben houdt een dankwoord aan 
allen.

2b. Toelating en beëdiging nieuw raadslid 
Donja Kooman-Hoogervorst (2018-099)

Marco Slinger, geeft als voorzitter van de 
commissie controle geloofsbrieven aan dat er 
geen belemmeringen zijn om Donja Kooman tot 
de raad toe te laten.

Donja Kooman legt de eed af bij de voorzitter.

3. Vaststellen agenda (2018-100) Ongewijzigd vastgesteld.
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4. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

5. Vaststellen besluitenlijst (2018-101)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 8 november 2018

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Ingekomen stukken (2018-102) Ongewijzigd vastgesteld.

7. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-103)

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Indienen zienswijze op 
Regionaal Beleidsplan Politie, Eenheid 
Den Haag 2019-2022 (2018-104)
B&W stelt de raad voor om (1) met 
instemming kennis te nemen van het 
concept-Regionaal Beleidsplan Politie 
2019-2022 en (2) in te stemmen met het 
indienen van een zienswijze op het 
concept-Regionaal Beleidsplan Politie 
2019-2022, met betrekking tot de 
verkeersveiligheid, zichtbaarheid en de 
dalende aangiftebereidheid 
met bijbehorende concept-zienswijze 
brief.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Deelname experiment 
centraal tellen verkiezingen 2019 (2018- 
105)
B&W stelt de raad voor om akkoord te 
gaan met deelname aan het experiment 
centraal tellen voor de verkiezingen in
2019 (de gecombineerde verkiezingen voor 
provinciale staten en waterschappen in 
maart en de Europees 
Parlementsverkiezing in mei 2019).

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Verklaring algemeen 
belang afvalinzameling 
onderwijsinstellingen in het kader van 
‘De afvalvrije school’ (2018-106)
B&W stelt de raad voor om de inzameling 
en het laten verwerken van waardevolle 
afvalstromen, zoals GFT, PMD en papier, 
bij onderwijsinstellingen aan te wijzen als 
‘economische activiteit die plaatsvindt in 
het algemeen belang’ in de zin van artikel 
25h, lid 5 van de Mededingingswet.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel 1e wijziging
Verordening op de Rekenkamer 2009 
en keuze rekenkamerdirecteur (2018- 
107)
De Klankbordgroep rekenkamer stelt de 
raad o.a. voor om (1) de 1e wijziging 
Verordening op de Rekenkamer 
gemeente Nieuwkoop 2009 vast te stellen 
waarbij gekozen wordt voor ‘voor een 
periode van maximaal 4 (kalenderjaren’ 
en (2) Frank Hordijk van Hordijk Ã Hordijk 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2018, voor de kalenderjaren 2018, 2019,

Ongewijzigd vastgesteld.
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2020 en 2021 te benoemen als de 
Rekenkamerdirecteur Nieuwkoop.

11a. Beëdiging nieuwe rekenkamerdirecteur De nieuwe rekenkamerdirecteur, Frank Hordijk, 
legt de belofte af bij de voorzitter.

12. Raadsvoorstel tweede wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 
2015(2018-108)
B&W stelt de raad voor het college 
toestemming te verlenen voor het 
instemmen met de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW
2015.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Voorstel tot het 
vaststellen van de Verordening tot 
wijziging van de Bouwverordening
2012 (2018-109)
B&W stelt de raad voor om deze 
verordening vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

14. Raadsvoorstel Plan van aanpak vervolg 
diverse verkeersonderzoeken (2018- 
110)
B&W stelt de raad voor om (1) kennis te 
nemen van het plan van aanpak van het 
vervolgtraject van diverse 
verkeeronderzoeken en (2) het college 
opdracht te geven om volgens dit plan van 
aanpak aan de uitkomsten van de diverse 
onderzoeken vervolg te geven.

Stemverklaring VVD: Het raadsvoorstel is 
eigenlijk een update, een stand van zaken van 
drie dossiers. Had ook met een brief gekund. Uit 
goede wil stemmen zij voor.

Ongewijzigd vastgesteld.

15. Raadsvoorstel Transformatie 
Paradijsweg - natte kant: budget ten 
behoeve inhuur personeel (2018-111)
B&W stelt de raad o.a. voor (1) In te 
stemmen met het voorstel om, tot het 
vaststellen van het ontwerp 
bestemmingsplan, C 149.000^ 
beschikbaar te stellen om extra personele 
capaciteit in te huren om de voortgang 
van het project te waarborgen. (2) In 
overleg met de Belangvereniging 
Paradijsweg te treden om te bezien of 
deze externe kosten (deels) verhaald 
kunnen worden op de eigenaren.

SGP-CU dient mede namens SBN, CDA, VVD,
NN en D66 om bij de provincie aan te laten 
dringen de termijn te verlengen.

Ongewijzigd vastgesteld.

De motie wordt met unanieme stem 
aangenomen.

16. Raadsvoorstel BIZ Verordening BIZ 
Winkelcentrum Ter Aar (2018-112)
B&W stelt de raad voor de BIZ
Verordening BIZ winkelcentrum Ter Aar 
vast te stellen en perceptiekosten in 
rekening te brengen.

Wethouder Ingwersen zal de consequenties van 
een accountantscontrole gedurende de eerste 
termijn (5 jaar) tegen het licht houden. Dan zal 
zij ook meenemen dat BIZ Nieuwkoop op een 
zelfde wijze wordt behandeld en of het dan ook 
gevolgen zou moeten hebben voor verenigingen 
die subsidies krijgen.

Ongewijzigd vastgesteld.

17. Raadsvoorstel Verbeteren van de 
verkeersveiligheid op de Oude 
Spoorbaan in Zevenhoven (2018-113)
B&W stelt de raad o.a. voor om (1) De 
oude spoorbaan verkeersveiliger te

SBN dient mede namens D66 een amendement 
om in eerste instantie de bermen steviger te 
maken. Om verlaging van de maximum snelheid 
verder te onderzoeken (ook bij andere wegen en 
in combinatie met het Gemeentelijk Verkeers- en
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maken door:
* de bermen draagkrachtiger te maken 
met grasbetontegels
* de maximumsnelheid te verlagen naar 
60km per uur
* de belijning aan te passen conform de 
richtlijnen van een erftoegangsweg
* in te stemmen met fysieke maatregelen 
om de maximum snelheid daadwerkelijk af 
te dwingen
(2) Een budget á E 120.000,- beschikbaar 
te stellen voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid van de Oude
Spoorbaan te Zevenhoven en de kosten 
te dekken uit de algemene reserve vrij 
besteedbaar.

Vervoersplan). Het budget wordt dan verlaagd 
naar E 75.000.

Het amendement wordt aangenomen met de 
stemmen van CDA en NN tegen

Stemverklaring NN: Zij zijn niet tegen het 
geamendeerde voorstel vanwege het grote 
belang dat het plaatsten van grasbetontegels 
wordt uitgevoerd.

Stemverklaring CDA: Idem ten aanzien van het 
geamendeerde voorstel. Gegeven de nieuwe 
situatie stemmen zij ook in.

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

18. Raadsvoorstel Extra investeringen 
beheerplan wegen 2017 t/m 2021 (2018- 
114)
B&W stelt de raad o.a. voor om in te 
stemmen met een extra krediet van in 
totaal E 945.000,- ter aanvulling op het 
beheerplan wegen 2017 t/m 2021 voor de 
volgende projecten:
* Walnootstraat Ter Aar: E 200.000,- en dit 
af te schrijven in 36 jaar
* Molenweg, deel fietspad Zevenhoven: E 
320.000,- en dit af te schrijven in 66 jaar
* Woonstraten Langeraar: E 425.000,- 
(aanvullend krediet) en dit af te schrijven 
in 72 jaar

Wethouder Ingwersen zegt toe aandacht te 
hebben voor het ‘rooie pad’ en voor het fietspad 
in nacht tussen Noorden en Zevenhoven

Ongewijzigd vastgesteld.

19. 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.

20. 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.

21. Sluiting Om 22.15 uur
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