
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 27 maart 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening
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G18.0565

20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks,
Lizet Keijzers, Lyna Kant, Marco Slinger,
Leo Visser

CDA: Nicolette Oosterhof, Arie van Wijk,
Leon Zoet, Kees Egberts

Natuurlijk Nieuwkoop:
Pien Schrama-van Kessel, Berry Dors,
Kees Hagenaars, Jan Tersteeg

VVD: Jan Hardenberg, Quinten van Dobben,
Tom de Kleer

D66: Marco Oehlenschläger, Martin Hoekstra

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Fractie Mur: Leen Mur

Wethouders: Guus Elkhuizen,
Annette Pietersen, Paul Platen

Afwezig: O/qa Jacobs (D66)

2. Vaststellen agenda (2018-030) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Bekrachtiging van geheimhouding 
stukken
De gemeenteraad wordt verzocht op grond 
van artikel 25 van de Gemeentewet de 
geheimhouding te bekrachtigen van de 
geheime stukken

Er zijn geen geheime stuken.

4. Instemmen met proces-verbaal centraal 
stembureau (2018-031)
Een commissie uit de raad controleert 
voorafgaand aan de vergadering het 
verloop van de verkiezingen aan de hand 
van het proces-verbaal van het centraal 
stembureau en rapporteert daarover in de 
raadsvergadering.

De commissie controle verloop 
gemeenteraadsverkiezingen adviseert de raad in 
te stemmen met het raadsvoorstel.

Ongewijzigd vastgesteld

5. Onderzoek naar de geloofsbrieven 
gekozen raadsleden (2018-032)
Een commissie uit de raad controleert 
voorafgaand aan de vergadering de 
geloofsbrieven van de gekozen 
raadsleden en rapporteert daarover in de 
raadsvergadering.

De commissie controle geloofsbrieven van 
raadsleden adviseert de raad in te stemmen met 
toelating van de 21 nieuwe raadsleden.

Ongewijzigd vastgesteld.
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6. Afscheid vertrekkende 
fractieassistenten
Alle fractieassistenten nemen afscheid aan 
het eind van deze periode. Mogelijk wordt 
een aantal later weer als fractieassistent 
benoemd.

De vertrekkende fractieassistenten krijgen na 
een toespraak van de voorzitter van de raad en 
van hun eigen fractievoorzitter een bos bloemen 
als dank voor hun werk.
Alle andere fractieassistenten krijgen ook een 
bos bloemen.

7. Afscheid vertrekkende raadsleden
De volgende negen raadsleden nemen 
afscheid: Lyna Kant, Nicolette Oosterhof, 
Arie van Wijk, Jan Tersteeg, Jan 
Hardenberg, Marco Oehlenschlager,
Martin Hoekstra, Olga Jacobs en Leen
Mur.

De voorzitter van de raad spreekt de raad toe 
over ontwikkelingen in de afgelopen 
raadsperiode. En in het bijzonder spreekt hij de 
vertrekkende raadsleden toe. De laatsten krijgen 
allemaal het gebruikelijke afscheidscadeau en 
een extraatje (tas met o.a. boek van Bert Post 
om te promoten ambassadeur van de otter te 
zijn). De raadsleden Leen Mur en Jan Tersteeg 
krijgen daarbij een koninklijke onderscheiding 
uitgereikt. Zij worden beiden lid in de orde van 
Oranje Nassau.

Nestor van de raad, Berry Dors, spreekt ook de 
vertrekkende raadsleden toe en geeft hen een 
bos bloemen.

Alle fractievoorzitters, een lijsttrekker en een 
wethouder spreken hun partijgenoten en ook 
anderen toe.

8. Sluiting Om 21.45 uur
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