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Besluitvormende raadsvergadering 26 april 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening
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G18.0567

20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks,
Guus Elkhuizen, Lizet Keijzers, Ines de Ridder, 
Marco Slinger

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

WD: Tom de Kleer, Paul Platen,
Larissa Spierenburg en Quinten van Dobben

Natuurlijk Nieuwkoop:
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier,
Berry Dors

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Afweziq: Leo Visser (SBN) en
Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop)

2. Vaststellen agenda (2018-036) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-037)
De gemeenteraad wordt verzocht op grond 
van artikel 25 van de Gemeentewet de 
geheimhouding te bekrachtigen van de 
geheime stukken.

Ongewijzigd vastgesteld.

4. Terugkoppeling coalitiegesprekken en 
coalitieakkoord (2018-038)
SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop doen 
verslag van de coalitiegesprekken en 
bieden de gemeenteraad het 
coalitieakkoord ter kennisname aan.

De formateur en fractievoorzitters van Natuurlijk 
Nieuwkoop het CDA en Samen Beter lichten toe 
hoe het coalitieakkoord tot stand is gekomen.

Anderen reageren hier op.

Onafhankelijk procesbegeleider van de formatie 
René Vrugt wordt door formateur
Guus Elkhuizen met een bos bloemen en een 
bon voor een dagje varen op de Nieuwkoopse 
Plassen bedankt voor zijn inzet.
En ook de twee ondersteunende ambtenaren 
worden door hem bedankt met een bos bloemen 
en een bon voor een dagje varen op de 
Nieuwkoopse Plassen.

De raad neemt kennis van de terugkoppeling en 
van het coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen
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en Vooruitgaan’.

5. Benoeming en beëdiging wethouders 
(2018-039)
De benoeming van wethouders vindt plaats 
door de gemeenteraad. Voor het 
wethouderschap geldt een aantal vereisten 
o.a. nevenfuncties, ingezetenschap, enz.; 
de raad controleert dat. Voordat 
wethouders hun functie kunnen uitoefenen 
moeten zij eerst de eed of belofte afleggen.

Remco Hendriks draagt Guus Elkhuizen voor als 
wethouder;

Kees Egberts draagt Antoinette Ingwersen voor 
als wethouder;

Pien Schrama draagt Bernadette Wolters voor 
als wethouder;

De voorzitter van de commissie controle 
'vereisten, ingezetenschap en incompablititeiten’ 
van wethouders, Elias van Belzen, doet verslag 
van hun bevindingen en van de stemming.

De vergadering wordt geschorst voor tellen van 
de stemmen op wethouderskandidaten.

De voorzitter van dezelfde commissie,
Elias van Belzen, doet verslag van de stemming. 
Guus Elkhuizen heeft 16 van de 19 stemmen. 
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters 
hebben beiden 19 van de 19 stemmen.
Alle drie zijn verkozen.

Guus Elkhuizen is benoemd als wethouder en 
legt de eed af;

Antoinette Ingwersen is benoemd als wethouder 
en legt de eed af;

Bernadette Wolters is benoemd als wethouder 
en doet de belofte;

Alle drie ontvangen ze een bos bloemen van de 
raad uit handen van de voorzitter.

5B. Afscheid wethouders Platen en 
Pietersen.

De nestor van de raad, Berry Dors, dankt de 
beide afscheid nemende wethouders.

Beiden ontvangen ze een bos bloemen van de 
raad uit handen van de nestor.

Ook ander fractievoorzitters spreken woorden 
van dank aan beiden uit.

6. Toelating van nieuwe raadsleden in de 
gemeenteraad (2018-040)
Als er een raadslid benoemd wordt tot 
wethouder dan moet voor de opengevallen 
plek in de raad een nieuw raadslid 
geïnstalleerd worden. Voordat raadsleden 
hun functie kunnen uitoefenen moeten zij 
eerst de eed of belofte afleggen.

De vergadering wordt geschorst voor het 
onderzoek naar de geloofsbrieven van de twee 
nieuwe raadsleden.

De voorzitter van de commissie controle 
geloofsbrieven, Elias van Belzen, doet verslag 
van hun bevindingen.

Het nieuwe raadslid Mariëlle de Romijn doet de 
belofte.

Het nieuwe raadslid Aad Otto legt de eed af.

Beiden ontvangen ze een bos bloemen van de 
raad uit handen van de voorzitter.
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7. Stuiting Om 21.35 uur

Rsac ld. X.liìĵÂJpM.. nr. ZPÁĨ.:P ĹlZcL

3



gemeente nieuwkoop griffie - BESLUITENLIJST

Gemeenteraad Nieuwkoop 29 maart 2018


