
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 4 februari 2021 

Nr Onderwerp Actie 

1 Opening 20.00 uur.  
Aanwezig:  

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier: Edzard van Holthe 

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, Wilfred 
Geerlof, Ines de Ridder, M  de Romijn, 
Bianca Verhage en Leo Visser  

CDA: Kees Egberts, Aad Otto, Brent Wijshijer, 
Leon Zoet en vanaf agendapunt 1A Nick Draper 

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

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

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Wethouders: Gerben van Duin, Guus Elkhuizen 
en Antoinette Ingwersen  

     1a
Nick Draper (2021-001) 

 de Romijn meldt namens de commissie 
controle geloofsbrieven, waar zij samen met 
Larissa Spierenburg en Annette Pietersen in 
zat, dat zij geen belemmeringen zien om 
Nick Draper de raad toe te laten. 

Nick Draper legt in handen van  de 
burgemeester (maar wel digitaal) de eed af. 
Bloemen worden thuis bezorgd. Via de chat 
wordt Nick Draper gefeliciteerd. 

2. Vaststellen agenda (2021-002) Op verzoek van D66, gesteund door NN, wordt 
agendapunt 9 over de APV wijziging gewijzigd in 
een discussiestuk. 
Gewijzigd vastgesteld. 

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden 

Geen gebruik van gemaakt. 

4. Vaststellen besluitenlijst  (2021-003) 
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 10 december 2020 
en het vervolg van die vergadering op 17 
december 2020. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken (2021-004) Ongewijzigd vastgesteld. 
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      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2021-005) 

Ongewijzigd vastgesteld.  

      7. Raadsvoorstel Vaststellen 
bestemmingsplan Korteraarseweg 86, 
Korteraar (2021-006) 
B&W stelt de raad voor het 
bestemmingsplan vast te stellen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

      8. Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 
Lokale inkomensregelingen (2021-007) 
De Rekenkamer Nieuwkoop heeft 
onderzocht welke inkomensregelingen de 
gemeente Nieuwkoop heeft, hoeveel 
beroep daarop wordt gedaan, hoe bekend 
die regelingen zijn en hoe het effect c.q. 
rendement ervan wordt getoetst. De 
Rekenkamer Nieuwkoop stelt de raad voor 
het college te verzoeken de aanbevelingen 
op te volgen die zijn opgenomen in het 

17 
december 2020. Die aanbevelingen zijn 
toegelicht en verwoord in paragraaf V van 

Ongewijzigd vastgesteld. 

9. Raadsvoorstel Vaststellen 10e 
verordening tot wijziging van de Apv 
2012 (2021-008) 
B&W stelt de raad voor om deze 10e 
verordening tot wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 
(Apv) vast te stellen. 

Vice voorzitter van de raad, :Lizet Keijzers, zit bij 
dit agendapunt de raad voor. 

D66 dient een amendement in om de ambitie om 
het digitale nachtregister te realiseren uit het 
raadsvoorstel te halen. 

Het amendement wordt verworpen, met de 
stemmen van D66 voor. 

Stemverklaring Annette Pietersen (D66): Zij zijn 
van mening dat B&W een Digitaal NachtRegister 
als effectief middel om illegale activiteiten op te 
sporen niet goed heeft kunnen onderbouwen. 
Volgens D66 zijn er meer voor de hand liggende 
mogelijkheden. Zij stemmen tegen dit 
raadsvoorstel. 

Ongewijzigd vastgesteld met de stem van D66 
tegen. 

10. Raadsvoorstel Vaststelling Ruimtelijke 
visie en centrumplan Nieuwkoop (2021-
009) 
B&W stelt de raad o.a. voor om de 
ruimtelijke visie en centrumplan vast te 
ste  te stellen 
voor proefmaatregelen met parkeren en 

2021 en 2022) beschikbaar te stellen voor 
de inzet van een centrummanager. 

Robbert-Jan van Duijn zit vanaf dit agendapunt 
de vergadering weer voor. 

Natuurlijk Nieuwkoop dient een motie in 
versterken slagingskans centrumplan 
Nieuwkoop  in. 

SBN dient mede namens CDA en Natuurlijk 
Nieuwkoop een motie Verbindende factor uitrol 
Centrumplan  in. 

SBN dient mede namens CDA en Natuurlijk 
Nieuwkoop een motie Maatwerksteun 
ondernemers Nieuwkoop  in. 
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Stemverklaring Tom de Kleer: Hij, persoonlijk, 
vult toe aan het fractiestandpunt dat hij van 
mening is dat het nog ontbreekt aan een centrale 
visie op het centrum van Nieuwkoop. VVD wil op 

entrum; als stip op de horizon . 
Vanwege de voortvarendheid  stemt hij toch in. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

Motie versterken slagingskans centrumplan 
Nieuwkoop  wordt aangenomen met de stemmen 
van de VVD tegen. 

Motie Verbindende factor uitrol Centrumplan
wordt aangenomen met de stemmen van VVD, 
D66 en SGP-CU tegen. 

Motie Maatwerksteun ondernemers Nieuwkoop
wordt aangenomen met de stemmen van VVD 
tegen. 

11. Raadsvoorstel Vaststellen 
bestemmingsplan Zuideinde 36k, 
Nieuwkoop (2021-010) 
B&W stelt de raad voor om het 
bestemmingsplan vast te stellen. 

SBN dient mede namens alle andere partijen een 
motie Actief informeren 
bestemmingsplanprocedures  in. 

De VVD dient mede namens D66 een motie 
gemeenteraad actief informeren over vast te 
stellen bestemmingsplannen  in. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

De motie Actief informeren 
bestemmingsplanprocedures  wordt 
aangenomen met unanieme stem voor. 

De motie gemeenteraad actief informeren over 
vast te stellen bestemmingsplannen  wordt 
verworpen met de stemmen van VVD, D66 en 
SGP-CU voor. 

12. Raadsvoorstel Een goed leven in 
Nieuwkoop - Gezondheidsbeleid 2021-
2025 (2021-011) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. Het gezondheidsbeleid (conform bijlage 
1) vast te stellen met als uitgangspunten: 
a. De betekenis van positieve gezondheid 
b. De hantering van het levensloopmodel 
en daarmee; 
2. De speerpunten voor het thema Samen 
Gezond vast te stellen, te weten: 
Eenzaamheid, druk op mantelzorg, sociale 
cohesie en openbaar vervoer. 
3. De speerpunten voor het thema Gezond 
Gedrag vast te stellen, te weten: 
Beweegvaardigheid, overgewicht, alcohol, 
roken en mentaal welbevinden. 
4. De speerpunten voor het thema 
Gezonde omgeving vast te stellen, te 
weten: 
Groene omgeving, schone leefomgeving, 
uitnodigende buitenruimte, geschikte 
woningen en voorzieningen dichtbij. 

Dit agendapunt wordt geagendeerd als eerste 
discussiestuk-agendapunt van de eerstvolgende 
besluitvormende raadsvergadering op 
18 maart 2021. 

Aad Otto meldt teleurgesteld dat hij dan geen 
woordvoerder op dit onderwerp meer kan zijn, 
omdat hij tegen die tijd afscheid uit de raad heeft 
genomen. 
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5. Bij de verdere uitwerking van dit beleid 
de volgende uitgangspunten te hanteren: 
a. We werken integraal aan het 
bevorderen van gezondheid en gezond 
gedrag. 
b. We hebben aandacht voor 
gezondheidsachterstanden. 

13. Raadsvoorstel 1e wijziging van de 
Tarieventabel behorend bij 
begraafplaatsrechten 2021 (2021-012) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. De Tarieventabel Begraafplaatsrechten 
2021 behorende bij de Verordening op de 
heffing en invordering van de 
begraafplaatsrechten 2021, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 10 december 2020, nr 
2020-099 als volgt te wijzigen:  Artikel 
1.3.3; Voor het bijzetten van een asbus 
met of zonder urn op buitengewone uren 
wordt het recht, bedoeld in artikel 1.3.1. en 
1.
2. Deze wijziging treedt met 
terugwerkende kracht per 1-1-2021 in 
werking. 
Dit raadsvoorstel staat rechtstreeks op 
deze agenda en is dus niet eerder 
meningsvormend besproken. 

Stemverklaring SGP-CU: zij hebben in december 
2020 ingestemd met de tarieven met 
uitzondering van de tarieven voor de 
begraafplaatsrechten. Om die reden stemmen ze 
ook nu weer tegen.  

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van 
SGP-CU tegen. 

14. Raadsvoorstel Benoeming technisch 
voorzitter en nieuwe lid van de 
commissie hoorzittingen 
bestemmingsplannen (2021-013) 
Dit raadsvoorstel staat rechtstreeks op 
deze agenda en is dus niet eerder 
meningsvormend besproken. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

15. Raadsvoorstel Benoemen 
fractieassistenten (2021-014) 
Voorgesteld wordt om Larissa Baartman 
als fractieassistent voor Natuurlijk 
Nieuwkoop en Arie van Wijk als 
fractieassistent voor het CDA te 
benoemen. 

Dit raadsvoorstel staat rechtstreeks op 
deze agenda en is dus niet eerder 
meningsvormend besproken. 

 de Romijn meldt namens de commissie 
controle geloofsbrieven, waar zij samen met 
Larissa Spierenburg en Annette Pietersen in zat, 
dat zij geen belemmeringen zien om 
Arie van Wijk (voor het CDA) en 
Larissa Baartman (voor Natuurlijk Nieuwkoop) 
als fractieassistenten te benoemen. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

De be
10.00 uur plaats. Voor wie daarbij aanwezig wil 
zijn kan een verzoek voor een Teams uitnodiging 
indienen bij griffier@nieuwkoop.nl. 

16. 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. 

17. Mededelingen van het college  
Op grond van artikel 10 van het reglement 
van orde kunnen portefeuillehouders 
mededelingen aan de raad doen tijdens 

Geen gebruik van gemaakt. 
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deze vergadering.  

18. Sluiting Om 00.08 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de digitale besluitvormende raadsvergadering van 18 maart 2021


