
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 24 september 2020 

Nr Onderwerp Actie 

1 Opening  online via Microsoft Teams 20.00 uur.  
Aanwezig:  

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe / Marianne van Eijk 

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

CDA: Kees Egberts, Aad Otto, 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 en 
Berry Dors  

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Wethouders: Guus Elkhuizen, 
Antoinette Ingwersen  

Voormalig wethouder Bernadette Wolters 

Inspreker: Jeroen van Wijk van de slagerij aan 
het Kennedyplein bij agendapunt 11 

Afwezig: Kees Hagenaars (NN) 

    1A Afscheid wethouder Wolters De burgemeester en Pien Schrama richten een 
dank woord tot Bernadette Wolters.  
Namens de gehele raad zijn bloemen bezorgd. 
Bernadette blikt terug en spreekt haar dank uit. 

2. Vaststellen agenda (2020-067) Ongewijzigd vastgesteld. 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Jeroen van Wijk van de slagerij aan het 
Kennedyplein (bij agendapunt 11) geeft aan dat 
volgens de detailhandelsvisie uitbreiding bij 
Kennedyplein niet gewenst is i.v.m. 
boodschappenfunctie van Reghthuysplein en dat 
dit oneerlijk is. Stilstand is achteruitgang. 
Hij geeft antwoord op vragen over of het mogelijk 
is om bestaande bebouwing toe te voegen aan 
Jumbo, dit zou i.v.m. doorgangen niet handig 
zijn. En een vraag over combineren van winkels. 

4. Vaststellen besluitenlijst (2020-068) Ongewijzigd vastgesteld. 
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De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 9 juli 2020. 

5. Ingekomen stukken (2020-069) VVD vraagt of voor brief 413 van B&W over de 
verkiezingsborden een nieuwe brief kan worden 
aangeleverd omdat in de brief met 24 i.p.v. 12 
trotters   rekening is gehouden.  
De voorzitter zegt een nieuwe brief met uitleg 
toe. 

Verder ongewijzigd vastgesteld. 

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2020-070)  

Ongewijzigd vastgesteld.  

      7. Raadsvoorstel Herinrichting locatie 
voormalig speeltuin de Zudde (2020-071)
B&W stelt de raad voor: 
1. de locatie van speeltuin de Zudde 
opnieuw in te richten als openbare ruimte 
met een natuurlijke speelvoorziening en 
openbaar groen; 
2. na herinrichting de speelplek op te 
nemen in het beheerplan 
Speelvoorzieningen; 
3. voor de herinrichting van de locatie 

ten laste van het algemene reserve; 
4. voor deze areaaluitbreiding jaarlijks 
5.000 toe te voegen aan de jaarlijkse 
storting in de voorziening 
speelvoorzieningen ten behoeve van het 
beheer onderhoud; 
5. De 22ste wijziging van de begroting 
2020 vast te stellen. 

Ongewijzigd vastgesteld.  

      8. Raadsvoorstel Beleidsregels voor de 
aanwijzing van bijzondere 
begraafplaatsen op particulier terrein 
(2020-072) 
B&W stelt de raad voor (1) een zeer 
terughoudend beleid te voeren met het 
toestaan van het begraven op particulier 
terrein (2) de beleidsregels voor de 
aanwijzing van bijzondere begraafplaatsen 
op particulier terrein vast te stellen (3) en 
daarmee in te stemmen met de te volgen 
procedure en eisen en criteria. 

Ongewijzigd vastgesteld.  

9. Raadsvoorstel Nieuwkoop Werkt 2.0 
(2020-073) 
B&W stelt de raad voor: 
In te stemmen met de uitvoering van 
Nieuwkoop Werkt 2.0 waaronder: 
1. Instroom te beperken door: (a) Inzetten 
Work first (b) Actieve benadering 
aanvragers Tozo 2 (c) Beperken instoom 
vanuit WW. 
2. Uitstroom te bevorderen door: (a) Inzet 
Nieuwkoopse accounthouder (b) Extra 
aandacht voor uitkeringsgerechtigden met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt (c) 
Beter laten aansluiten op vraag van 

Stemverklaring VVD: Instroom beperking is goed 
en de keuzes worden ondersteund. Iedere 
positieve ontwikkeling is winst, dus de VVD stemt 
voor. Maar ondanks veel tekst is het niet 
concreet genoeg in aanpak en beoogde 
resultaten. Met weinig tot geen 
evaluatiemogelijkheden voor de raad. De VVD 
vertrouwt op de toezegging om z.s.m. 

over ontwikkelingen en 
aanpak van de relatief nieuwe doelgroep van 
Nieuwkoop Werkt 2.0 t.g.v. Corona 
werkeloosheid. 

Ongewijzigd vastgesteld.  
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werkgevers en aanbod vanuit Rijnvicus (d) 
Betere verbinding tussen zorg & 
ondersteuning en werk (e) Nieuwkoop als 
voorbeeld door bijvoorbeeld detachering 
vanuit Rijnvicus en het bieden van 
werkervaringsplekken. 
3. In de Programmabegroting 2021 voor de 
jaren 2021 en 
20.000,00 beschikbaar te stellen. 

10. Raadsvoorstel Grondruil Vrouwenakker 
West (2020-074) 
B&W stelt de raad o.a. voor: (1)  In te 
stemmen met de voorgenomen grondruil 
(2) Voor de nodige werkzaamheden een 
k
190.000,- (3) Met dit bedrag de 
boekwaarde verhogen van de gronden in 

dat deze (verhoogde) boekwaarde bij het te 
zijner tijd openen van de grondexploitatie 
Vrouwenakker West wordt opgenomen in 
die grondexploitatie. 

Stemverklaring VVD: De VVD mist een 
startnotitie met inzicht in de ontwikkeling van het 
bouwplan; een goede risicoanalyse (liever dan 
nu een bijna voldongen feit);.
van de Provincie Zuid-Holland die zicht geeft op 
het ontwikkelen van dit gebied voor woningbouw.
De VVD wenst eerst meer duidelijkheid hierover 

grondaankoop. Al steunt de VVD steunt in 
beginsel wel de ontwikkeling van woningen in 
Vrouwenakker. Dus stemmen zij tegen.l 

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van de 
VVD tegen 

11. Raadsvoorstel Beleidsvisie detailhandel 
(2020-075) 
B&W stelt de raad het volgende voor: 
1. vaststelling van de detailhandelsnota en 
de inspraaknota 
2. vaststelling van een beleidsvisie, het 
beleid geldt voor nieuwe initiatieven, 
bestaande rechten worden voorlopig 
gehandhaafd. 
3. het bieden van optimale mogelijkheden 
in de centra Ter Aar (Lindenplein) en 
Nieuwkoop (Reghthuysplein) voor winkels, 
in sterke wisselwerking met andersoortige 
functies. 
4. het beogen van concentratie van 
detailhandel in winkelgebieden en het 
afbouwen van verspreide bewinkeling. 
5. een beperkte uitbreiding van 
supermarkten, alleen mogelijk in centra met 
een bovenlokale functie en centra waar 
optimaliseringsmogelijkheden zijn vanwege 
verwachte bevolkingsgroei. 
6. ten aanzien van het uitbreiden van de 
winkels aan het Kennedyplein primair een 
relatie te leggen met de 
boodschappenfunctie van het 
Reghthuysplein, cijfers (percentages) over 
de functie van de winkels aan het 
Kennedyplein zijn secundair. 
7. aanwijzing van de bedrijventerreinen 
Stobbeweg/ Bovenland in Ter Aar en De 
Olm in Nieuwkoop voor perifere 
detailhandel. Het toevoegen van nieuwe 
winkels niet toegestaan, schaalvergroting is 
op de locaties aan de orde als dit ruimtelijk 
inpasbaar is, voor de Stobbeweg is 
schaalvergroting alleen aan de orde zijn als 
de winkel niet inpasbaar is op de 
Kerkweglocatie. 

SBN dient, mede namens CDA en NN, twee 
moties in. E n over behoud vitaliteit kleine 
kernen het en dan specifiek Zevenhoven en 
Langeraar (met belangrijke rol voor 
dagdagelijkse boodschappen en met maatwerk 
voor wensen van lokale ondernemers). 
over het behoud vitaliteit boodschappencentrum 
Kennedyplein (optimalisatie van de openbare 
ruimte van het Kennedyplein en 
herstructureringsmogelijkheden te bieden). 

De VVD dient een amendement in prioriteit 
uitvoering detailhandelsvisie . Hiermee willen zij 
B&W vragen om de tabellen 5.1 en 5.2 van 
prioriteitsstelling te voorzien en te voorzien van 
een kostenschatting. 

prioriteit uitvoering 
detailhandelsvisie verworpen met 5 stemmen 
voor (VVD en Aad Otto (CDA)) en 15 stemmen 
tegen (SBN, NN, D66, SGP-CU, Kees Egberts, 
Oana Popa, Leon Zoet en Brent Wijshijer 
(CDA)). 

Ongewijzigd vastgesteld. 

De motie behoud vitaliteit kleine kernen  wordt 
aangenomen met 14 stemmen voor (SBN, CDA 
en NN) en 6 stemmen tegen (VVD, D66 en 
SGP-CU) 

De motie behoud vitaliteit 
boodschappencentrum Kennedyplein  wordt 
aangenomen met 14 stemmen voor (SBN, CDA 
en NN) en 6 stemmen tegen (VVD, D66 en 
SGP-CU) 
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8. aanmerken van de Kerkweglocatie als 
nieuwe PDV-locatie. Het is niet wenselijk 
dat de Kerkweglocatie zich ontwikkelt tot 
een dagelijks boodschappencentrum. 
9. terughoudend omspringen met het 
afgeven van nieuwe vergunningen voor 
standplaatsen en met het toestaan van 
internetwinkels en afhaalpunten buiten de 
bestaande winkelgebieden. 
10. voor landwinkels te beogen dat de 
verkoop van met name dagelijkse artikelen 
een beperkte omvang heeft en moet 
aansluiten op de hoofdactiviteit. 

12. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 
Verenigingsloket (2020-076) 
De Rekenkamer Nieuwkoop stelt de raad 
voor : 
1. Het college te vragen om voor de 
periode zomer 2020-voorjaar 2021 een 
(nieuw) Actieplan vast te stellen en aan de 
raad aan te bieden, waarin het primair de 
onderstaande bevindingen in acties-met-
einddata vertaalt. 
a. de noodzaak van meer actieve 
communicatie m
initiatiefnemers in de verschillende kernen, 
en 
b. het belang van het verkrijgen van een zo 
breed mogelijk zicht op de diverse 
activiteiten c.a. in de kernen, die zich nu 
nog buiten het blikveld van het 
Verenigingsloket afspelen. 
2. Het college te vragen om een 
terugkoppeling van de status van die acties 
tegen de zomer van 2021, idealiter in 
samenhang met de uitkomsten  en 
daaraan te verbinden verdergaande acties 
 van de evaluatie van het subsidiebeleid. 

NN dient mede namens alle andere fracties een 
amendement in Rekenkameronderzoek 
Verenigingsloket , Om B&W te vragen het 
Actieplan Verenigingsloket 2019 verder uit te 
voeren, inclusief de noodzaak van meer actieve 
communicatie met actuele en potentiele 
initiatiefnemers in verschillende kernen, en het 
belang van het verkrijgen van een zo breed 
mogelijk zicht op de diverse activiteiten in de 
kernen, die nu nog niet in beeld zijn van het 
Verenigingsloket.  

Rekenkameronderzoek 
Verenigingslok  is met unanieme stem 
aangenomen. 

Gewijzigd door het amendement vastgesteld.

13. Raadsvoorstel Aanvullend krediet voor 
de nieuwe bedrijfshuisvesting van de 
buitendienst (2020-077) 
B&W stelt de raad voor (1) Het 
investeringsbudget voor de nieuwe 
bedrijfshuisvesting voor de buitendienst te 
ver .534.300; (2) De 
kapitaallasten vanaf 2022 mee te nemen in 
de meerjarenbegroting 2021-2024, ten 
laste van het product Huisvesting 
gemeentewerven. 

Kees Egberts zit de vergadering bij dit 
agendapunt voor. 

VVD dient een motie Raadsonderzoek 
Gemeentelijke Bouwprojecten  in. Daarin wordt 
de griffie verzocht om een onderzoeksopdracht 
te formuleren en vervolgens een 
onderzoeksbureau te benaderen om dit uit te 
voeren. Doel is uiteindelijk meer grip voor raad 
op bouwkostenstijging krijgen. 

Burgemeester licht zijn toezegging uit MR toe: Hij 
wil graag met de raad in gesprek over hoe raad 
beter in positie kan worden gebracht. Past 
binnen #watvoorraadwillenwezijn . Doel is raad 
eerder en beter in stelling brengen. Er kan bijv. 
een controle moment komen waarbij risico s in 
beeld worden gebracht, naast de stand van 
zaken. En dan kan de raad stelling nemen. 
Eventueel in zelfde richting als GREX, maar kan 
ook op ander moment. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
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De motie Raadsonderzoek Gemeentelijke 
Bouwprojecten  wordt verworpen met 5 stemmen 
voor (VVD en SGP-CU) en 15 stemmen tegen 
(SBN, CDA, NN en D66). 

14. Raadsvoorstel Deelname experiment 
centraal tellen Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 (2020-078) 
B&W stelt de raad voor om in te stemmen 
met deelname aan het experiment centraal 
tellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 
in 2021. 

Kees Egberts zit de vergadering bij dit 
agendapunt voor. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

15. Raadsvoorstel Vaststellen 
vergaderschema gemeenteraad 2021 
(2020-079) 
Het Presidium stelt de raad voor het 
vergaderschema 2021 van de 
gemeenteraad, versie 29 juli 2020, vast te 
stellen. Waarbij de agendacommissie de 
vrijheid heeft om de verschillende 
vergaderingen anders in te plannen 
bijvoorbeeld als er te weinig of te veel 
agendapunten zijn of de actualiteit daarom 
vraagt. 

Kees Egberts zit de vergadering bij dit 
agendapunt voor. 

De griffier geeft aan dat binnenkort 

kleine groepjes in gesprek met externen bij de 
speeddate  met jongeren d.m.v. 
denkmee.nieuwkoop. Dit zou ook gebruikt 
kunnen worden voor een online inloopspreekuur.
En hij geeft aan dat het live  inloopspreekuur in 
afstemming met agendacommissie wordt 
opgepakt zodra het mogelijk is. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

16. 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

D66 stelt mondelinge vragen over het beheer 
van de 

Ringkant.  
Portefeuillehouder vastgoed Van Duijn geeft 
t.a.v. hy  aan dat Rijnvicus schoonmaakt in 
De Ringkant.  
Ze houden zich daarbij aan de Covid-19 
richtlijnen (vanuit Rijken en RIVM, en daarnaast 
de richtlijnen vanuit het NOC*NSF specifiek voor 
sportaccommodaties). 
Aan het begin van iedere werkdag wordt de 
gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt 
(speciale aandacht voor handcontactpunten
zoals deurklinken).  
Zeepdispensers en papieren handdoekjes in de 
toiletten worden dagelijks gecontroleerd en waar 
nodig aangevuld.  
Desinfectiemiddel zal vanuit de gemeente 
beschikbaar worden gesteld (is er nu nog niet), 
maar er kan niet worden gegarandeerd dat dit 
nog aan het einde van de dag beschikbaar zal 
zijn.  
Aan gebruikers is gevraagd de sportmaterialen 
na gebruik zelf schoon te maken.  

Alles wordt gedaan om legionella bij douche- en 
waterinstallaties te voorkomen en het wordt ook 
halfjaarlijks gecontroleerd. 

Zaalgebruik Kwiek Callanetics 
Het belang van goede gezondheid en sociale 
verbinding wordt onderschreven. Maar  
Belangen worden gewogen. 
Bekend is dat Kwiek Callanetics afgelopen 
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seizoen al gebruik maakte van de sportzaal 
terwijl de school daar toen al aanspraak op 
maakte. Maar in zijn tijden en dagen 
voor verplicht bewegingsonderwijs van de school 
aangepast. Dit komt neer op in totaal 29 klokuren 
per week (nu alle dagen van de week overdag 
behalve de woensdag).  

Gemeente is in gesprek met de betrokkenen 
over mogelijkheden en /of alternatieven, en waar 
aanwezig bieden we deze aan of faciliteren we 
ze. Maar het kan echter ook zo zijn dat er geen 
oplossing is, die bevredigend is voor beide 
partijen.
Op 7 en 8 oktober is er participatiebijeenkomst. 
Er zal aandacht zijn voor o.a. communicatie en 
ook voor de 3e helft (horeca invulling).

Horeca 
De horeca was en is nooit inbegrepen in de 
huurprijs. 
De sluiting van de horeca is gedaan op eigen 
initiatief door de exploitant, en niet op verzoek 
van de gemeente. 
Of deze sluiting als secundair gevolg heeft dat er 
een dalende deelname is van leden is niet 
bekend. Wel is 1 team te zijn uitgeweken naar 
een andere locatie, en twijfelt een ander team 
zich nog op gebruik van De Ringkant. 

Ook zal, als die wens er is, bekeken moeten 
worden of het realistisch is dat een nieuwe 

17. 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 Elkhuizen rapporteert over een RES 
portefeuillehoudersoverleg in Boskoop. Proces, 
kaarten en participatie is aan orde gekomen. Hij 
heeft aangegeven dat Nieuwkoop verwacht dat 
belofte om te reageren op wensen en 
bedenkingen wordt nagekomen. Hij heeft 
benoemd dat participatie in Nieuwkoop vooral 
bottum up  zal zijn: zoeklocaties met in acht 
neming van de opgave.. 
Hij heeft als enige aanwezige portefeuillehouder 
een kaart landschap  verworpen waar 
windmolens waren ingetekend. Omdat de raad 
een ander beeld voor ogen heeft. 

Verzoek aan griffie, en agendacommissie om in 
de aanloop naar het AB Holland Rijnland van 14 
oktober fracties bij elkaar te laten komen over de 
RES om inbreng AB leden af te kunnen 
stemmen. 

18. Sluiting Om 23 56uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de digitale besluitvormende raadsvergadering van 5 november 2020 


