
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 5 juli 2018

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Remco Hendriks
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkooo: Remco Hendriks.
Lizet Keijzers, Ines de Ridder,
Mariëlle de Romijn en Leo Visser

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

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen,
Larissa Spierenburg en Quinten van Dobben

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

D66: Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen

Colleaeleden: Frans Buiiserd. Guus Elkhuizen. 
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Afwezia: Marco Slinaer (SBN) en
Brent Wijshijer (CDA)

2. Vaststellen agenda (2018-061) Op verzoek van het CDA wordt aan de agenda 
toegevoegd ‘mededelingen uit 
gemeenschappelijke regelingen’. Dit wordt 
agendapunt 10B.

SGP-CU heeft een motie over een niet 
geagendeerd onderwerp aangeleverd. Dit zal als 
agendapunt 8B (ná de voorjaarsnota) worden 
behandeld.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2018-062)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 7 juni 2018

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2018-063) Brief nr. 300 (VNG over asbest) wordt op 
verzoek van het CDA gewijzigd van ‘B’ in ‘B, 
raad informeren’.
Verder ongewijzigd vastgesteld.

6. Bekrachtiging geheimhouding stukken Ongewijzigd vastgesteld.
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(2018-064)

7. Raadsvoorstel Jaarstukken 2017 (2018- 
065)
B&W stelt de raad voor:
1. Vast te stellen de Jaarstukken 2017 en 
daarmee:
a. vast te stellen het jaarverslag, waarin 
het college verantwoording aflegt over de 
realisatie van de in de begroting 2017 
opgenomen beleidsdoelstellingen;
b. vast te stellen de jaarrekening, waarin 
het college verantwoording aflegt over de 
realisatie van de in de begroting 2017 
opgenomen financiële budgetten;
c. vast te stellen bijlage 7.3. de rapportage 
Interbestuurlijk Toezicht;
d. te autoriseren het overzicht af te sluiten 
kredieten, het overzicht af te sluiten 
kredieten met overschrijding en het 
overzicht kredieten die langer dan twee 
jaar openstaan, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 7.5. van de jaarstukken;
e. vast te stellen het nadelige resultaat van 
6 908.000.
2. Het resultaat te onttrekken uit de 
algemene reserve vrij besteedbaar, 
s

De VVD dient een motie in om meer grip te 
krijgen op beheerplannen.

De VVD past na een eerste termijn het dictum 
van de motie aan. [ . ] ‘te realiseren’ [...] wordt 
vervangen door [ ] ‘op te volgen’ [...]

Ongewijzigd vastgesteld.

De motie ‘grip op beheerplannen’ wordt 
verworpen met de stemmen van VVD en D66 
voor.

8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2018 
(2018-066)
B&W stelt de raad voor:
1. De Voorjaarsnota 2018 vast te stellen en 
daarmee;
a) het in de rapportage opgenomen 
gewijzigde beleid;
b) de financiële gevolgen voor de begroting 
2018 zoals opgenomen in de 
begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 
4.
2. In te stemmen met mutaties in de 
reserves zoals opgenomen in Hoofdstuk 5 
“Mutaties reserves op programmaniveau” 
van de rapportage;
3. In te stemmen met het beschikbaar 
stellen van de onderstaande 
investeringskredieten:
a) C 21.000 voor de aankoop van een 
strook grond aan de Middelweg in Ter Aar 
voor de realisatie van openbare 
voorzieningen;
b) C 25.000 voor de aanschaf van het 
vastgoedbeheerpakket Ultimo en dit af te 
schrijven in 5 jaar. De hieruit 
voortvloeiende kapitaallasten op te nemen 
in de programmabegroting 2019-2022.
4. Begrotingswijziging nummer 16 vast te 
stellen.

De VVD dient een motie in om een brede 
analyse op toekomstig afvalbeleid te laten 
uitvoeren.

D66 dient een amendement in om besluitpunt 1a 
(vaststelling van het in de voorjaarsnota 
opgenomen gewijzigde beleid) te schrappen.

D66 dient een motie in om bij de najaarsnota het 
juiste budget voor de laadpunten voor elektrische 
auto’s aan de raad voor te leggen.

Wethouder Wolters kijkt uit naar afstemming met 
de klankbordgroep sociaal domein.

Wethouder Elkhuizen geeft aan op 28 augustus 
met gedeputeerde Bom te spreken. Daarna zal 
hij terugkoppelen aan de raad.

D66 trekt de motie over budget van 
laadvoorzieningen in vanwege de uitspraak van 
wethouder Wolters dat er geen onjuiste 
budgetten zijn gebruikt.

De VVD trekt de motie voor deze vergadering 
'brede analyse op toekomstig afvalbeleid’ in 
vanwege de toezegging van wethouder Wolters 
om na de zomer met de raad te spreken over 
afvalbeleid.

Het amendement 'schrappen besluitpunt 1a’ 
wordt aangenomen met unanieme stem.

Gewijzigd door amendement vastgesteld.
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8B Motie over niet geagendeerd onderwerp
SGP-CU heeft een motie aangeleverd om 
(behoud van) goed en betaalbaar 
openbaar vervoer tussen Woerden en 
Gouda te bepleiten; waar ook meerdere 
gezinnen uit Nieuwkoop gebruik van 
maken.

SGP-CU licht de motie toe. Financiële 
compensatie vanuit de gemeente is niet aan de 
orde.

Wethouder Ingwersen geeft aan dat B&W 
brieven van treurnis kan sturen naar zowel
Syntus als naar provincie Utrecht. Bovendien 
kunnen ze bemiddeling steunen.

Stemverklaring Mariëlle de Romijn, mede 
namens Leo Visser en Remco Hendriks. Zij 
stemmen om principiële redenen tegen.

Stemverklaring Elias van Belzen is principieel 
tegen principiële argumenten die wel in een 
stemverklaring maar niet in een discussie naar 
voren worden gebracht.

De motie wordt aangenomen met de stemmen 
van Mariëlle de Romijn, Leo Visser en
Remco Hendriks tegen.

9. 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.

10. 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.

10B Mededelingen van de 
gemeenschappelijke regelingen
Aan de agenda toegevoegd.

Kees Egberts, AB lid van Holland Rijnland, meldt 
dat op 4 juli 2018 wethouder Wolters benoemd is 
tot DB lid met de portefeuille ‘maatschappij’ en 
dat de burgemeester nu geen DB lid meer is. 
Daardoor kan Nieuwkoop nog een AB lid 
leveren. Op 12 juli wordt een voorstel daartoe 
aan de raad voorgelegd.

11. Sluiting Om 22.15 uur
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