
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 2 juli 2020 

Nr Onderwerp Actie 

1 Opening  vergadering online via 
Teams 

20.00 uur.  
Aanwezig:  

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffie: Edzard van Holthe en Petra van der Poel 

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

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

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

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

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Afwezig: Aad Otto (CDA) 

Wethouders: Guus Elkhuizen, 
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters  

2. Vaststellen agenda (2020-046) Ongewijzigd vastgesteld. 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Geen gebruik van gemaakt. 

4. Vaststellen besluitenlijst (2020-047) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 28 mei 2020. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

      5. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2020-048)  

Ongewijzigd vastgesteld.  

      6. Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 (2020-
049) 
B&W stelt de raad voor: 
1. Vast te stellen de Jaarstukken 2019 en 
daarmee: 
a) vast te stellen het jaarverslag, waarin 
het college verantwoording aflegt over de 
realisatie van de in de begroting 2019 
opgenomen beleidsdoelstellingen; 
b) vast te stellen de jaarrekening, waarin 
het college verantwoording aflegt over de 
realisatie van de in de begroting 2019 
opgenomen fi

Wethouder Ingwersen geeft een reactie op 
vragen en opmerkingen over: 

 Manier van begroten; doet toezegging  
om scherper te gaan begroten

 Proces van begroten; herhaalt 
toezegging gedaan in de MR over de 
drieluik . Geeft aan dat er binnenkort 

een brief naar de raad komt met daarin 
de vraagstukken. Vraagt de raad daar 
eventueel nog onderwerpen en 
aan toe te voegen. 
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c) vast te stellen bijlage 7.4. de rapportage 
Interbestuurlijk Toezicht;  
d) te autoriseren het overzicht af te sluiten 
kredieten, het overzicht af te sluiten 
kredieten met overschrijding en het 
overzicht kredieten die langer dan twee 
jaar openstaan, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 7.6. van de jaarstukken; 
e) vast te stellen het voordelige saldo van 

s volgt te 
bestemmen: 
a) ten in 
de Reserve Duurzaamheid; 
b) 
de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar 
i.v.m. budgetoverheveling naar 2020 van 
de volgende activiteiten:  
- Ambulantisering van 
- Uitvoering Sportvisie en Sportakkoord 
20.000; 
c) 
de Reserve Winstneming 
Grondexploitaties;  
d) het restant 
de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. 

rting voorziening 

ste
laste van de Algemene Reserve Vrij 
besteedbaar; 

4. Begrotingswijziging 19 voor 2020 vast te 
stellen. 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 

      7. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2020 
(2020-050) 
B&W stelt de raad voor: 
1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen en 
daarmee; 
a) de voortgangsrapportage per 
programma; 
b) 
2020 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van 
de voorjaarsnota en opgenomen in de 
begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 
2; 
c) de mutaties in de reserves zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 van de 
voorjaarsnota en opgenomen in de 
begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 
2; 
d) 
17.000 te verhogen overeenkomstig het 
door de gemeenteraad op 6 februari 2020 
vastgestelde beheerplan. 
2. Begrotingswijziging nummer 16 voor 
2020 vast te stellen. 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 

8. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 
2021-2024 (2020-051) 
B&W stelt de raad voor:  

Wethouder Ingwersen geeft een reactie op 
vragen en opmerkingen over: 

 meicirculaire loon- en prijsstijgingen 
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1. In te stemmen met de inhoud van de 
Uitgangspuntennota 2021 en het 
verwerken in de Programmabegroting 2021 
van de mutaties uit scenario 1 zoals in de 
UPN is beschreven, waaronder de 
loonontwikkeling van 2,6%, de 
prijsontwikkeling van 1,8% en de bijdragen 
aan verbonden partijen. 

aangepast; gaat daarmee rekening 
houden in de begroting 

 investeringen naar voren halen;) 
wegenbouw geen lokale ondernemers 
(zie eerdere beantwoording vragen)

 zorgen over financi le gevolgen 
gemeentefonds, jeugdzorg en corona: 
Nieuwkoop doet mee in de lobby met de 
plattelandsgemeenten en stuurt brief aan 
minister met zorgen over gemeentefonds 
en jeugdzorg. Indruk is dat corona 
redelijk wordt vergoed.

Wethouder Elkhuizen geeft een reactie op 
vragen en opmerkingen over: 

 positie van de gemeente Nieuwkoop in 
de verschillende dossiers zoals stikstof, 
Schiphol en RES; Nieuwkoop is in veel 
bestuurlijke overleggen leidend. Dat 
komt mede omdat college en raad 
samen optrekken op deze dossiers 

 Landbouw stikstof en ammoniak; toon lef 
er is een juridische verplichting. Hoopt 
op een voorbeeldplan Natura 2000 in 
Nieuwkoop binnen 2 jaar 

 Verzoek om vertragingen tijdig te melden 
aan de raad: meldt dat Sport en 
bewegen  vertraging oploopt van 6 tot 8 
weken omdat dit zwaar leunt op 
participatie. 

Burgemeester geeft een reactie een vraag over: 
 digitale participatie: er komt duidelijkheid 

kort na de zomer er wordt aan gewerkt. 

Op de vraag van SBN over een toekomstvisie op 
de landbouw antwoorden de diverse fracties 
positief en geven een aantal aandachtpunten 
mee. 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 

9. Raadsvoorstel zienswijze Ontwerp-
Luchtvaartnota 2020-2050 (2020-052) 
B&W stelt de raad voor (1) akkoord te 
gaan met gemeentelijke zienswijze 
Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 zoals 
verwoord in bijgevoegde zienswijzebrief 
(2) kennis te nemen van de zienswijze van 
de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) (3) 
kennis te nemen van de zienswijze Cluster 
Groene Hart. 

Wethouder Elkhuizen geeft een reactie op 
vragen en opmerkingen over o.a.: 

 uitleg brandbrief BRS - woningbouw 
versus gezondheid; Aanvullingsregeling 
geluid is ook een aanscherping van de 
rekenregels. Inzet kunnen bouwen 
luchtvaart groei beperken; 

 alternatieven; in de nota staat nu 
verbreden luchtruim niet wenselijk maar 
liever versmallen. 

 Taalgebruik in de brief met zienswijzen: 
Stem uit de samenleving. We praten al 
jaren zonder resultaten; 

Schorsing 10 minuten (tot 22.20 uur) 

Stemverklaring CDA: eens met de punten, 
bezorgd over taalgebruik, feitelijke onjuistheden 
maar die mag het rijk dan weerleggen.  
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Stemmen: 20 stemmen v r en geen stem 
tegen. 

Ongewijzigd vastgesteld met unanieme stem. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Sluiting Felicitatie voor wethouder Ingwersen en de raad 
dat de financi le stukken unaniem zijn 
vastgesteld. 

Om 22:33 uur 


