
G19.0676

BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 4 april 2019

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, Marco Slinger en Leo Visser

CDA: Kees Egberts. Aad Otto, Brent Wiishiier 
en Leon Zoet

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

Natuurlijk 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

Afwezig: Oana Popa

2. Vaststellen agenda (2019-023) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2019-024)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 7 maart 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2019-025) Ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-026)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Vaststellen 1e 
Verordening tot wijziging van de 
Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) Nieuwkoop 2010 
(2019-027)
B&W stelt de raad voor de 1e Verordening 
tot wijziging van de Verordening 
naamgeving en nummering (adressen)

Ongewijzigd vastgesteld.
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Nieuwkoop 2010 vast te stellen.

8. Raadsvoorstel Derde wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 
2015(2019-028)
B&W stelt de raad voor het college 
toestemming te verlenen voor het 
instemmen met de 3e wijziging van de GR 
SVHW 2015 zoals in het bijgevoegde 
concept collegebesluit is verwoord.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Afvalbeleidsplan 2019- 
2022 (2019-029)
B&W stelt de raad voor:
1. Het afvalbeleidsplan 2019-2022 vast te 
stellen;
2. Per 1 januari 2020 een systeem van 
tariefdifferentiatie voor de 
afvalstoffenheffing in te voeren;
3. Voor restafval in 2020 voorlopig uit te 
gaan van de volgende variabele tarieven:
- inworp ondergrondse container C 1,50 per 
inworp
- aanbieden minicontainer 140 liter C 4,00 
per aanbieding
- aanbieden minicontainer 240 liter C 7,00 
per aanbieding
4. De inzamelvoorzieningen 
(minicontainers, voorzieningen gestapelde 
bouw, papiercontainers bij supermarkten 
en toegangsregistratie bij Milieustraat) te 
vervangen en uit te breiden;
5. Een investeringskrediet beschikbaar te 
stellen van C 110.000,- en de investering af 
te schrijven in 10 jaar;
6. De kapitaallasten van de investering en 
de overige structurele lasten mee te nemen 
in de meerjarenbegroting 2020-2023;
7. De eenmalige kosten van C 332.859,- 
kosten ten laste te brengen van de 
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

De VVD dient mede namens SGP-Christenllnie 
een motie ‘diftar zonder lastenverhoging’ in.

De WD dient een motie ‘verlagen bijdrage 
restafval stapelbouw/gebruikers ondergrondse 
container’ in.

SBN dient een amendement ‘luisteren naar en 
maximaal informeren van de inwoners over het 
afvalbeleid’ in.

SBN dient een amendement 
‘Inzamelvoorzieningen’ in.

Het CDA dient een amendement ‘geen 
toegangspasjes milieustraat’ in.

Het CDA dient een amendement ‘geen 
mogelijkheid tot extra restafval container’ in.

Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens CDA 
en WD een amendement ‘3e en 4e container’ in

Wethouder Wolters laat weten dat er een 
communicatieplan klaar ligt en dat een 
afvalcoach ook een serieuze mogelijkheid is. 
Ondergrondse PMD containers zijn mogelijk, 
maar zeker niet ‘overal’ vanwege kosten.
Het is i.v.m. uitvoeringsproblemen niet mogelijk 
om overal PMD containers af te geven.
Zij ziet een budgetplafond niet als nuttige 
‘incentive’. Eventueel kunnen grote gezinnen of 
mensen met bijv. veel incontinentiemateriaal op 
andere wijze tegemoet gekomen worden 
(kwijtschelding of bijv. ‘luier containers’ bij 
kinderdagverblijven).
Op de website van Cyclus kunnen inwoners zelf 
in de gaten houden hoeveel ruimte ze nog 
hebben om binnen budget te blijven.

De VVD past hun motie 'verlagen bijdrage 
restafval stapelbouw/gebruikers ondergrondse 
container’ aan.

SGP-ChristenUnie dient een motie 
‘kostenplafond overgangsjaar’ in.

SBN past hun amendement ‘luisteren naar en
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maximaal informeren van de inwoners over het 
afvalbeleid' aan.

De gewijzigde motie ‘verlagen bijdrage restafval 
stapelbouw/gebruikers ondergrondse container’ 
wordt aangenomen met unanieme stem voor.

De motie ‘diftar zonder lastenverhoging’ wordt 
verworpen met de stemmen van VVD, Natuurlijk 
Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie voor.

De motie 'kostenplafond overgangsjaar’ wordt 
verworpen met de stemmen van 
SGP-ChristenUnie voor.

Stemverklaring D66: De toezegging van de 
wethouder is prima, maar de tekst van het 
amendement is op meerdere wijzen uit te leggen. 
Daarom stemmen zij tegen.
Stemverklaring Natuurlijk Nieuwkoop: De tekst 
van het amendement is op hun verzoek 
aangepast met ‘maatwerk er in. Daarom 
stemmen zij voor.
Het gewijzigde amendement ‘luisteren naar en 
maximaal informeren van de inwoners over het 
afvalbeleid’ wordt aangenomen met de stemmen 
van VVD en SGP-ChristenUnie voor.

Het amendement ‘Inzamelvoorzieningen’ wordt 
verworpen met de stemmen van SBN voor.

Stemverklaring SGP-ChristenUnie: Sympathiek 
amendement maar met addertje. Uit 
serviceoverwegingen is het kostenaspect niet 
meegenomen. Te groot financieel risico. Daarom 
tegen.
Stemverklaring SBN: Liever eigen amendement 
maar beter iets dan niets. Dus voor. 
Stemverklaring D66: De keuze voor een kliko 
voor PMD is ook meteen maar 1x per 2 weken 
legen. Bovendien is het na een evaluatie over 
een jaar makkelijker om alsnog een kliko toe te 
voegen dan het ‘terug te draaien’ Dus tegen.
Het amendement ‘3e en 4e container’ wordt 
aangenomen met de stemmen van D66 en 
SGP-ChristenUnie tegen.

Bij het amendement 'geen mogelijkheid tot extra 
restafval container’ staken de stemmen (voor: 
CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en 
SGP-ChristenUnie en tegen: SBN en VVD). Dit 
wordt in de eerstvolgende besluitvormende 
raadsvergadering weer in stemming gebracht.

Het amendement 'geen toegangspasjes 
milieustraať wordt aangenomen met de 
stemmen van SGP-ChristenUnie tegen.

Stemverklaring SGP-ChristenUnie: Zij zijn tegen. 
Er is veel discussie en er is veel gewijzigd door
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de raad. Uitleg aan inwoners laat hij over aan de 
voorstemmers.
Stemverklaring SBN: Liever anders gezien. Maar 
bewust van verantwoordelijkheid. Zij stemmen 
voor.
Stemverklaring VVD: Zij stemmen in met het 
voorstel met uitzondering van besluitpunt 3. 
Stemverklaring D66: Tevreden dat er eindelijk 
diftar wordt ingevoerd. Zij legt het graag uit aan 
inwoners. Zij stemt voor.

Het raadsvoorstel wordt gewijzigd, door drie 
aangenomen amendementen, vastgesteld met 
de stem van SGP-ChristenUnie tegen en de 
stemmen van VVD voor, maar tegen 
besluitpunt 3.

In de volgende vergadering wordt nog wel het 
amendement ‘geen mogelijkheid tot extra 
restafval container’ opnieuw in stemming 
gebracht.

10. Raadsvoorstel Beleidsnota Veiligheid 
en Handhaving 2018-2021 (2019-030)
B&W stelt de raad voor de beleidsnota 
Veiligheid en Handhaving 2018-2021 vast 
te stellen.

D66 dient een motie ‘handhaving prioriteiten 
veiligheids- en handhavingsbeleid’ in.

Het raadsvoorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.

De motie 'handhaving prioriteiten veiligheids- en 
handhavingsbeleid’ wordt aangenomen met de 
stemmen van CDA en VVD tegen.

11. Raadsvoorstel Ontheffing vereiste 
ingezetenschap wethouder B.M.J. 
Wolters (2019-031)
B&W stelt de raad voor om (1) wethouder 
B.M.J. Wolters ontheffing te verlenen van 
het vereiste van het ingezetenschap en (2) 
deze ontheffing te verlenen voor de 
periode van één jaar ingaande 26 april 
2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden 
en fractieassistenten (2019-032)
Het presidium stelt de raad voor om de 
Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden en fractieassistenten 
gemeente Nieuwkoop 2019 vast te stellen 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2019.

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

De VVD stelt mondelinge vragen over de 
uitvoering van het landelijk bijstandsbeleid in 
Nieuwkoop.
Wethouder Wolters geeft aan de knelpunten 
komen door generalistische karakter van de wet 
t.o.v. maatwerk dat nodig is (individueel niveau) 
bij de uitvoering.
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In Wet Taaleis kan gemeente zelfstandig niets 
oplossen, maar gemeenten (ws VNG) gaan in 
gesprek met Staatssecretaris. Daarna wordt 
gesproken met Alphen. In de geest van de wet 
wordt gewerkt door Alphen en door Nieuwkoop. 
Het is nu afwachten tot er helderheid is.
In 2017-2018 is zittend bestand doorgenomen.
Als vermoeden bestond dat mensen taal niet 
beheersten dan volgen extra taallessen.
VVD heeft vertrouwen in het proces en wacht 
graag de terugkoppeling af.

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 23:40 uur

YAH E Ą/

Raac ld. nr. Zi?JS

Pvyko
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