
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 27 september 2018

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 en Leo Visser

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

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen,
Larissa Spierenburg en
Quinten van Dobben (vanaf 21.10 uur)

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

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Afwezig: Marco Slinger en Berry Dors

2. Vaststellen agenda (2018-081) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Marcel van Tol spreekt in namens LTO afdeling 
Aar en Amstel over agendapunt 10, vaststelling 
bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 Ter Aar.
Hij geeft de kant van LTO weer in het dossier 
Oostkanaalweg 30 hetgeen overeenkomt met de 
brief van B&W hierover.
In de genoemde brief resteert nog één 
onduidelijkheid: wordt met [...] “dit gebied” [. ] 
categorie-4-gebieden of de Oostkanaalweg 
bedoeld?

4. Vaststellen besluitenlijst (2018-082)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 12 juli 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2018-083) Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-084)

Ongewijzigd vastgesteld.
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7. Raadsvoorstel Dóórontwikkeling digitale 
dienstverlening (2018-085)
B&W stelt de raad voor om een incidenteel 
bedrag van C 50.000,- voor 2018 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van het project digitale handtekening en 
lean maken van de werkprocessen in het 
kader van de Digitale Agenda 2020. En om 
een incidenteel bedrag van C 40.000,- voor 
2018 beschikbaar te stellen voor het 
upgraden van de vergunningssoftware naar 
Squit 2020 om op tijd klaar te zijn voor de 
Omgevingswet. Tot slot om B&W opdracht 
te geven in samenwerking met de raad 
nieuwe servicenormen te formuleren, die 
aansluiten bij een voortschrijdende 
digitalisering van de dienstverlening en bij 
de beleving van de klant.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel vaststelling voorlopig 
ontwerp IKC 1 Sporthal Ter Aar (2018- 
086)
B&W stelt de raad voor om in te stemmen 
met het Voorlopig Ontwerp IKC 1 Sporthal 
Ter Aar d.d. 12-07-2018. En om in te 
stemmen met het verdiept bouwen van de 
sporthal en de meerkosten die hieraan 
verbonden zijn en zoals in de toelichting 
genoemd. Tot slot om in te stemmen met 
de in dit raadsvoorstel genoemde 
uitkomsten van de onderzoekspunten 
zoals opgenomen in het raadsbesluit
G18.0196 (1-2-2018, 2018-009)

SBN dient een motie in over het 
participatieproces.

Wethouder Wolters geeft aan dat in de komende 
fase aandacht zal zijn voor de materiaalkeuze 
om het zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te 
houden.
Veiligheid is en blijft een aandachtspunt.
Aandacht zal er ook altijd blijven voor verkeer en 
groeninvulling.
Zij laat nog schríftelijk weten aan de raad of het 
voorlopig ontwerp voldoet aan de punten van de 
BREEAM systematiek en zij zal ook schríftelijk 
informatie geven over medegebruik van de 
school.
Bij participatie gaat het wat haar betreft over 
wederzijds informeren (de gemeente hoort ook).
Er zijn altijd mogelijkheden om participatieproces 
te verbeteren.

De motie van SBN wordt ingetrokken omdat zij 
door de reactie van wethouder Wolters 
vertrouwen hebben dat er een goed 
participatieproces zal zijn.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek - 
Op reis naar een duurzaam Nieuwkoop 
(2018-087)
De Rekenkamer stelt de raad voor om
B&W opdracht te geven een strategie te 
ontwikkelen waarmee doelen met 
betrekking tot de klimaat- en 
energietransitie worden gerealiseerd en 
gemonitord. Tot slot dringt de Rekenkamer 
er op aan de aanbevelingen gericht aan 
hen uit te laten voeren.

Ongewijzigd vastgesteld.
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10. Raadsvoorstel Vaststelling 
bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 
(Ter Aar) (2018-077)
B&W stelt de raad o.a. voor: het 
bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter 
Aar vast te stellen, waarbij op het perceel 
Oostkanaalweg 14 de bestemming 
omgezet wordt van 'Agrarisch - 
Glastuinbouw’ in ‘Agrarisch - Onbebouwd’ 
en op het perceel Oostkanaalweg 30 een 
drietal woningen wordt toegelaten;

Wethouder Elkhuizen geeft als reactie op de 
vraag van LTO dat met [...] “dit gebied” [...] uit 
de brief wordt bedoeld de categorie-4-gebieden 
(en dus niet alleen de Oostkanaalweg).
De toekomst van de transformatiegebieden moet 
wel in een pragmatisch opgestelde visie 
verwoord worden. Eerst hiervoor met de sector 
om de tafel. Het tijdpad is niet duidelijk.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Vaststellen 
vergaderschema gemeenteraad 2019 
(2018-088)
Het presidium stelt de raad voor het 
vergaderschema 2019 van de 
gemeenteraad, versie 31 juli 2018, vastte 
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.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden en fractie-assistenten 
gemeente Nieuwkoop 2018 (2018-089)
B&W stelt de raad voor de verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden en fractìeassistenten 
gemeente Nieuwkoop 2018 vast te stellen 
conform bijgevoegde verordening met 
terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 
onder gelijktijdige intrekking van de 
verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden gemeente 
Nieuwkoop 2014.

D66 dient een motie in om reiskosten buiten de 
gemeente voor fractìeassistenten zeker te 
stellen.

De motie van D66 wordt ingetrokken omdat de 
motie al gedurende het debat is uitgevoerd door 
overleg tussen college en griffie.
In de agendacommissie zal ook voor 
bijeenkomsten buiten de gemeente vaststellen 
waar een (reiskosten)vergoeding mogelijk is.

Ongewijzigd vastgesteld.

13. 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.

Mededelingen van Quinten van Dobben
Quinten van Dobben heeft verzocht om 
een mededeling te doen.

Quinten van Dobben zal terugtreden als raadslid 
omdat het niet te combineren valt 'directeur 
grootaandeelhouderschap van transportbedrijf’ 
en ‘jonge vaderschap’.

14. 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 meldt dat er een 
wetsvoorstel in de maak is die de aftrek van
BTW bij niet winst beogende 
sportaccommodaties gaat schrappen. Alle 
sportverenigingen binnen de gemeente hebben 
hierover een brief ontvangen van B&W omdat de 
mogelijke consequenties negatief zijn voor hen.

15. Sluiting /Ŵif'VA
------------------------------ ------------------ -----------

Om 21.35 uur

Baac ld. nr.

'A


