
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 29 maart 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening

G18.0566

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

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

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 en Kees Hagenaars

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders (demissionair): Guus Elkhuizen, 
Annette Pietersen, Paul Platen

2. Installatie van raadsleden
De bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018 gekozen raadsleden 
worden geïnstalleerd. Ze leggen de eed of 
belofte af.

De volgende leden leggen de eed
1. C.J.P. van Belzen (Elias)
2. C.A.G.M. Egberts (Kees)
3. G.A.H. Elkhuizen (Guus)
4. J.A. Ingwersen (Antoinette)
5. L.J.J. Visser (Leo)
6. B. Wijshijer (Brent)

af:

De volgende leden leggen de belofte af:
7. R.M. Carlier (René)
8. B. Dors (Berry)
9. A.Q. van Dobben (Quinten)
10. C.Q.M. Hagenaars (Kees)
11. M.M. Hendriks (Remco)
12. E.C.M. Keijzers (Lizet)
13. T.C.J. de Kleer (Tom)
14. J.W.M. Pietersen (Annette)
15. A.P. Platen (Paul)
16. O.N. Popa (Oana)
17. R.J.G. de Ridder (Ines)
18. A.J. Schrama-van Kessel (Pien)
19. M. Slinger (Marco)
20. L. Spierenburg-Wernars (Larissa)
21. ‘L.J. Zoet (Leon)
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3. Vaststellen agenda (2018-033) Ongewijzigd vastgesteld.

4. 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.

5. Benoeming fractieassistenten (2018- 
034)
Fractieassistenten zijn personen, niet 
zijnde een raadslid, die zijn aangewezen 
door de fractie om haar bij te staan bij het 
verrichten van het werk ten behoeve van 
de raad. Ze leggen de eed of belofte af.

De volgende fractieassistenten leggen de eed:
1. Nick Draper, CDA
2. Tom van den Braak, D66
3. Albert Bloed, SGP-CU
4. Mariska van Buren-Gorissen, SGP-CU

De volgende fractieassistenten leggen de belofte 
af:
5. Wilma van der Meulen, SBN
6. Bianca Verhage, SBN
7. Mariëlle de Romijn, SBN
8. Henk Bakker, CDA
9. Aat van Putten, VVD
10. Glenn Fransen, VVD
11. Joke van Boxtel, Natuurlijk Nieuwkoop
12. Bas Oostwouder, Natuurlijk Nieuwkoop
13. Jan Dirven, Natuurlijk Nieuwkoop
14. Arnold van der Lee, D66
15. Marcel Touw, D66
16. Olga Jacobs, D66
17. Jord Koppejan, D66

6. Diverse benoemingen (2018-035)
Hieronder staan voorstellen voor 
verschillende benoemingen. De ad- 
hoc commissies zoals de 'groep 
inwonersparticipatie' en de 
'begeleidingsgroep Buytewech Noord' 
staan hier niet bij. De leden van 
dergelijke commissies worden niet 
formeel door de raad benoemd, maar 
de griffier zal wel inventariseren welke 
personen er vanuit de verschillende 
fracties worden afgevaardigd en wie 
van hen de ad hoe commissie wil 
voorzitten.

6.a. Benoeming vice-voorzitters van de 
raad; tevens lid werkgeverscommissie
O.a. bij afwezigheid van de voorzitter van 
de raad, de burgemeester, bij een 
besluitvormende raadsvergadering moet 
een raadslid hem vervangen.

Voorgesteld wordt twee vice-voorzitters te 
benoemen. De voorzitter en de twee vice- 
voorzitters vormen tevens de 
werkgeverscommissie.

Besluit:
1. te benoemen als vicevoorzitter van de 

gemeenteraad: Remco Hendriks
2. te benoemen als plaatsvervangend 

vicevoorzitter van de gemeenteraad:
Kees Egberts

6.b. Benoeming voorzitters oriënterende 
bijeenkomst en meningsvormende 
raden

Besluit te benoemen als voorzitters voor zowel 
de oriënterende bijeenkomsten als voor de 
meningsvormende raden:
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De oriënterende bijeenkomsten en de 
meningsvormende raden worden 
voorgezeten door raadsleden die door de 
raad daarvoor zijn benoemd. Dit moeten 
er, volgens art. 66 van het reglement van 
orde, minimaal 4 zijn. De vice-voorzitters 
van de raad kunnen ook deze 
bijeenkomsten voorzitten.

a. Remco Hendriks (SBN)
b. Marco Slinger (SBN)
c. Kees Egberts (CDA)
d. Oana Popa (CDA)
e. Brent Wijshijer (CDA)
f. Quinten van Dobben (VVD)
g. Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop)
h. René Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop)
i. Annette Pietersen (D66)
j. Elias van Belzen (SGP-CU)

6.c. Benoeming leden Presidium
Het Presidium stelt de strategische lange 
termijn agenda van de gemeenteraad vast, 
doet aanbevelingen over de organisatie 
van de werkzaamheden van de raad en is 
een klankbord voor de burgemeester bij 
bijzondere kwesties. Het presidium 
bestaat uit de voorzitter van de raad (of 
diens vervanger) en alle fractievoorzitters.

Besluit te benoemen als lid van het presidium:
1. Remco Hendriks, namens de fractie SBN
2. Kees Egberts, namens de fractie CDA
3. Tom de Kleer, namens de fractie VVD
4. Pien Schrama, namens de fractie Natuurlijk 

Nieuwkoop
5. Annette Pietersen, namens de fractie D66
6. Elias van Belzen, namens de fractie

SGP-CU

6.d. Benoeming leden Agendacommissie
De agendacommissie stelt de 
conceptagenda's op van de vergaderingen 
van de gemeenteraad. Het bestaat uit één 
raadslid per fractie, degene die ook 
voorzitter van oriënterende bijeenkomsten 
en meningsvormende raden is.

Besluit te benoemen als lid van de 
agendacommissie:
a. Marco Slinger, namens SBN
b. Kees Egberts, namens CDA
c. Quinten van Dobben, namens de WD
d. Berry Dors, namens Natuurlijk Nieuwkoop
e. Annette Pietersen, namens D66
f. Elias van Belzen, namens SGP-CU

6.e. Intrekken Auditcommissieverordening 
van 19 juli 2007
In de praktijk functioneerde de 
auditcommissie de afgelopen járen anders 
dan in de auditverordening geregeld was. 
Een lid zou zich volgens de verordening 
niet kunnen laten vervangen en er zouden 
niet meer leden in de auditcommissie 
kunnen zitten dan het aantal fracties aan 
het begin van een periode.
De evaluatie over het functioneren van de 
auditcommissie in 2017 bracht dit naar 
voren. Een wijziging van de verordening 
lag op basis daarvan voor de hand. Maar 
in de ogen van de griffie heeft de 
verordening geen meerwaarde. De 
auditcommissie kan gewoon blijven 
functioneren zoals ze dat hebben gedaan. 
Daarom het voorstel om de huidige 
verordening in te trekken.

Ongewijzigd vastgesteld.

6.e.2 Benoeming leden Auditcommissie
De commissie bestaat uit raadsleden en/of 
fractieassistenten en adviseert over allerlei 
financiële onderwerpen.

Besluit te benoemen als lid van de 
Auditcommissie:
a. Lizet Keijzers, namens SBN
b. Nick Draper, namens CDA
c. Paul Platen, namens VVD
d. Berry Dors, namens Natuurlijk Nieuwkoop
e. Arnold van der Lee, namens D66
f. Elias van Belzen, namens SGP-CU

6.f. Benoeming leden Klankbordgroep 
rekenkamer
De klankbordgroep rekenkamer overlegt

Besluit te benoemen als lid van de 
klankbordgroep rekenkamer: 
a. Leo Visser, namens SBN
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jaarlijks met de rekenkamerdirecteur over 
het onderzoeksprogramma. Maximaal één 
raadslid of fractieassistent per fractie kan 
zitting nemen in de klankbordgroep. De 
klankbordgroep bestaat uit tenminste drie 
raadsleden en/of fractieassistenten.

b. Nick Draper, namens het CDA
c. Tom de Kleer, namens de WD
d. René Carlier, namens Natuurlijk Nieuwkoop
e. Marcel Touw, namens D66
f. Albert Bloed, namens SGP-CU

6.g.Âi. Benoeming leden Regiocommissie
De Regiocommissie is ingesteld om de 
betrokkenheid bij de gemeenschappelijke 
regeling Holland Rijnland te vergroten en 
de dagelijkse - en algemeen 
bestuursleden meer mogelijkheden te 
bieden om namens de gemeente te 
spreken. Samenstelling: 
plaatsvervangende algemeen 
bestuursleden aangevuld met leden van 
fracties die niet in het algemeen bestuur 
vertegenwoordigd zijn.

Besluit de volgende leden te benoemen:
a. Ines de Ridder, lid namens SBN en tevens 

plv. AB-lid Holland Rijnland
b. Kees Egberts, lid namens het CDA en 

tevens AB-lid Holland Rijnland
c. Tom de Kleer, lid namens de VVD en 

tevens plv. AB-lid Holland Rijnland
d. Pien Schrama, lid namens Natuurlijk 

Nieuwkoop en tevens AB-lid Holland
Rijnland

e. Annette Pietersen, lid namens D66
f. Mariska van Buren, lid namens SGP-CU

6.h. Benoeming leden Commissie 
hoorzitting bestemmingsplannen
De commissie heeft als taak om van 
indieners van zienswijzen een toelichting 
te horen. De commissie bestaat uit: een 
technisch voorzitter en diens 
plaatsvervanger en 1 lid per fractie (en een 
plaatsvervangend lid per fractie).

Besluit
1. voor deze commissie aan te wijzen als 

technisch voorzitter Oana Popa als haar 
plaatsvervanger;

2. de volgende leden te benoemen in de 
commissie hoorzitting 
bestemmingsplannen:

a. Lizet Keijzers, lid namens SBN
b. Leon Zoet, lid namens het CDA
c. Tom de Kleer, lid namens de VVD
d. Kees Hagenaars, lid namens Natuurlijk 

Nieuwkoop
e. Tom van den Braak, lid namens D66
f. Elias van Belzen, lid namens SGP-CU
3. naast de voorzitter niet meer dan een lid per 

fractie te laten deelnemen als commissielid 
aan de hoorzitting.

6.İ. Benoeming leden Algemeen Bestuur 
Holland Rijnland (zie 6.g.)
Er worden twee AB-leden benoemd en 
twee plaatsvervangende AB-leden 
benoemd. Dit mogen zowel collegeleden 
als raadsleden zijn. Gebruikelijk is dat het 
in Nieuwkoop twee raadsleden zijn (zo 
mogelijk één vanuit de coalitie en één 
vanuit de oppositie) en ook als 
plaatsvervangers twee raadsleden. Als 
een Nieuwkoop weer een DB-lid mag 
aanleveren, dan mag deze (eerst ook als 
AB-lid) door de raad worden benoemd. In 
Nieuwkoop is het gebruikelijk dat zo'n 
beoogd DB-lid een collegelid betreft.

Zie 6.g.

7. Sluiting Om 20.30 uur

Zie volgende pagina voor raadsfoto ^EĒĄ/

IMnex.fall.. nr ZalR:0^2ÌWC ld
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