
(Concept) BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 31 januari 2019

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

llllllllllllllllllllllll
G19.0166 Samen Beter Nieuwkoop: Remco Hendriks,

Lizet Keijzers, Ines de Ridder,
Mariëlle de Romijn en Leo Visser

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

VVD: Tom de Kleer, ,
Donja Kooman-Hoogervorst en
Larissa Spierenburg

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

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen,
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Afwezia: Marco Slinaer (SBN), Oana Pooa 
(CDA) en Paul Platen (VVD)

2. Vaststellen agenda (2019-003) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijsten (2019-004)
De besluitenlijsten van de besluitvormende 
raadsvergaderingen van 13 december
2018 en 17 januari 2019.

Beiden ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2018-005) Voor de vergadering was 2019-008 al op verzoek 
van NN gewijzigd van ‘B’ in 'B, raad informeren’.

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-006)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Inspraak Wethouder Elkhuizen geeft aan dat B&W open
Huisvestingsverordening Holland staat voor experiment met loting voor
Rijnland 2019 (2019-007) bijvoorbeeld mensen die direct woning nodig
B&W stelt de raad voor gebruik te maken hebben, maar die niet op urgentielijst en die niet
van de geboden inspraak mogelijkheid en 
via bijgaande conceptbrief te reageren op

ingeschreven bij woningcorporatie staan.
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de Huisvestingsverordening Holland 
Rijnland 2019.

Stemverklaring van René Carlier: Hij is tegen de 
invoering van lotingsysteem omdat hij meent dat 
er andere maatregelen mogelijk zijn om 
incourante woningen tegen te gaan en om 
spoedzoekers te helpen.

Stemverklaring VVD: Zij zijn tegen de invoering 
van loting. Zij zien dit nu als een 
tussenoplossing. Loterij voor een woning is niet 
redelijk.

Ongewijzigd vastgesteld waarbij aangetekend 
dat de VVD en René Carlier geen voorstander 
zijn van lotingsysteem.

8. Raadsvoorstel Volledig vrijmaken 
resterend werkbudget uit Reserve 
Omgevingsvisie (2019-008)
B&W stelt de raad voor (1) C 85.000,- te 
onttrekken aan de Reserve Omgevingsvisie 
(R27) ten behoeve van het integrale traject 
van de omgevingsvisie en (2) 
Begrotingswijziging nr. 2019-11 vast te 
stellen.

Wethouder Elkhuizen geeft aan dat de raad er 
zelf bij is, d.m.v. een begeleidingscommissie, en 
dat zij dus geen grip kwijtraken.

Hij hoopt zo spoedig mogelijk, de raad bepaalt 
mede wanneer, uiterlijk 1 januari 2021 kan 
starten.

Het is verstandig om te zijner tijd ook te 
verwoorden wie wanneer waarvoor 
verantwoordelijk is.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Realisatie 2 extra fte 
beschut werk boven wettelijke 
taakstelling vanaf 1 februari 2019 (2019- 
009)
B&W stelt de raad voor (1) Het aantal te 
realiseren fte’s beschut werk vanaf 2019 
jaarlijks 2 fte hoger vast te stellen dan het 
wettelijk aantal zoals opgenomen in de 
ministeriële regeling; (2) De extra fte’s 
beschikbaar stellen aan jongeren van het 
voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs; (3) Artikel 16 lid 3 en 4 
van de verordening Sociaal Domein hierop 
aan te passen en (4) De kosten dekken 
binnen programma 3 Sociaal Domein.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 
jeugdhulp 2019 (2019-010)
B&W stelt de raad voor (1) Het 
jeugdhulpbudget te verhogen met C
350.872 ten laste van het begrotingssaldo 
(2) De bijbehorende begrotingswijziging
Nr. 2019-10 vast te stellen.

Wethouder Wolters hoort en deelt de zorg van de 
raad voor de zichtbare afname van solidariteit 
binnen Holland Rijnland.

Wethouder Wolters zal bezien of ze globaal wat 
cijfers op een rij kan zetten. Zodat zichtbaar 
wordt wat de stand van zaken is over vraag oid 
Nieuwkoop een netto voordeel - of nadeel 
gemeente is. Met in achterhoofd dat cijfers 
fluctueren en dat financiële systematieken her en 
der (RDOG) wijzigt. In eerste instantie voor intern 
gebruik.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Kadernota 
Omgevingsdienst West-Holland 2020 
(2019-011)

Uit de brief die de raad aan de ODWH stuurt 
wordt “in beginsel” uit de derde alinea verwijderd.
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B&W stelt de raad voor (1) Niet in te 
stemmen met het gestelde in de concept 
kadernota 2020 van de Omgevingsdienst 
West-Holland ten aanzien van 2019. (2) 
Voor het overige in te stemmen met de 
concept kadernota 2020 van de 
Omgevingsdienst West-Holland. (3) De 
Omgevingsdienst West-Holland een 
schríftelijke reactie mee te geven ten 
aanzien van de Kadernota 2020 van de 
dienst.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Programma van eisen 
aanbesteding accountantscontrole 
jaarrekening 2019 t/m 2022 (2019-012)
De auditcommissie stelt de raad voor het 
volgende te besluiten (1) Het Programma 
van Eisen accountantscontrole 
jaarrekening 2019, 2020, 2021 en 2022, 
inclusief bijlagen, vast te stellen en (2) Het 
College van B&W opdracht te geven de 
aanbesteding in overleg met de 
Auditcommissie voor te bereiden.

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

SGP-CU stelt vragen over het beheer van de
aula bij de begraafplaats in Ter Aar.
1. Blijft de gemeente nog enige zeggenschap 

houden op welke wijze de aula wordt 
geëxploiteerd en zo ja, op welke wijze?

2. Hoe zal en kan de gemeente ingrijpen als de 
exploitatie van de aula niet (geheel) naar 
wens loopt?

3. Hoe waarborgt u dat andere 
uitvaartondernemers tegen acceptabele 
tarieven gebruik kunnen blijven maken van de 
aula zodat er sprake blijft van eerlijke 
concurrentie?

4. Ons bereiken geluiden dat andere betrokken 
en/of lokale uitvaartondernemers en de 
kerken niet geïnformeerd over uw besluit. 
Sterker nog sommige uitvaartondernemers 
hadden een toegangssleutel in geval van een 
acuut behoefte aan een ruimte om iemand op 
te baren. Het blijk dat zonder enige vorm van 
communicatie de sloten zijn aangepast zodat 
er geen gebruik meer gemaakt kon worden 
van de aula.

5. Tenslotte heeft (een deel van) de raad altijd 
zich erg betrokken getoond op dit dossier. De 
raad is echter op geen enkele manier 
geïnformeerd of het definitieve besluit en 
moest dit vanuit de media vernemen. Heeft u 
op enige moment nagedacht of en hoe u de 
raad hierover zou moeten informeren?

De VVD vult de vragen van SGP-CU nog aan
met de volgende vraag:
1, Onder welke constructie is de aula in beheer
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van Keur en Keur?
In de brief van december 2017 wordt wel 
nagedacht over erfpacht, maar dat was toen 
nog een gedachtegang. Wat zijn de 
afspraken en wordt er betaald door Keur en 
Keur?
Is het gebouw verkocht/ verhuurd/ voor niets 
overgedragen en/of voor 
bepaalde/onbepaalde tijd een contract 
afgesloten?

De burgemeester geeft aart dat in december
2017 het besluit is genomen. Alles daarna is 
uitvoering. Het heeft lange tijd voordat een 
overeenkomst is afgesloten, maar dat is nu 
gebeurd.
Dat andere uitvaart ondernemers (en de raad) 
niet zijn geïnformeerd over het ondertekenen van 
het contract; dat zal alsnog gebeuren.
Volgens de overeenkomst zal de aula ook 
gebruikt kunnen worden door anderen. De 
nieuwe beheerder stelt de tarieven vast; deze 
zijn marktconform.
De canon is 6 0,- anders is het niet rond te 
krijgen.
Meermalen zijn ondernemers en ook Hervormde 
kerk benaderd om aula over te nemen.
Uiteindelijk is na lang traject gekozen voor Keur 
en Keur. Anderen hebben geen fatsoenlijk plan 
aangeleverd.
Iedereen wist dat er iets zou veranderen en het 
‘wereldje’ is klein. Communicatie komt nog; dat 
zat nog in de planning.

Een motie van treurnis wordt door VVD en 
SGP-CU ingediend.

De motie wordt verworpen met de stemmen van 
VVD, D66 en SGP-CU voor.

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.

Geen gebruik van gemaakt.

15. Sluiting Om 22.25 uur

Raac J.d. 'ĩ./ïî&űï.Ĺ.ĩsP.J.fL. nr. Z&IfLjĵĴk
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