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BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 7 november 2019

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:
Voorzitter: Kees Eaberts
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keiizers.
Ines de Ridder, Mariëlle de Romijn en
Bianca Verhage

CDA: Aad Otto, Oana Popa, Brent Wijshijer en 
Leon Zoet

WD: Tom de Kleer, 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

Colleqeleden: Frans Buiiserd, Guus Elkhuizen. 
Antoinette Ingwersen en Bernadette Wolters

Afwezia: Remco Hendriks. Leo Visser en
Donja Kooman-Hoogervorst

2. Vaststellen agenda (2019-081) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Ingekomen stukken (2019-082) Ongewijzigd vastgesteld.

5. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-083)

Ongewijzigd vastgesteld.

6. Raadsvoorstel Normenkader 2019 
(2019-086)
B&W stelt de raad voor dit Normenkader 
vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Algemene Beschouwingen SBN dient mede namens VVD en SGP-CU een
Bij de 'algemene beschouwingen' geven de motie (1) in om te laten onderzoeken of de
politieke partijen hun visie op de toekomst afvalstoffenheffing omlaag kan. Deze motie
van Nieuwkoop. Dit naar aanleiding van de wordt bij de programmabegroting in stemming
door het college van B&W aangeboden 
Programmabegroting. Ook is dit het

gebracht.

moment om amendementen Natuurlijk Nieuwkoop dient mede namens CDA
(wijzigingsvoorstellen) en moties een amendement (A) in om ruimte te creëren
(verzoeken aan B&W) in te dienen bij de voor lokale duurzaamheidsinitiatieven. Dit
Najaarsnota en de Begroting. amendement wordt bij de programmabegroting in 

stemming gebracht.
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D66 dient een motie (2) in om o.a. te vlaggen 
voor inclusie (regenboogvlag) op bepaalde 
dagen bij het gemeentehuis en 
gemeentekantoor. Deze motie wordt bij de 
programmabegroting in stemming gebracht.

SGP-CU dient mede namens CDA, VVD, en 
Natuurlijk Nieuwkoop een motie (3) in om grip te 
houden op lokale woonlasten vanaf 2021. Deze 
motie wordt bij de programmabegroting in 
stemming gebracht.

SGP-CU dient mede namens SBN, CDA, VVD 
en Natuurlijk Nieuwkoop een motie (4) in om 
artikel 1 van de Grondwet in het gemeentehuis in 
beeld te brengen. Deze motie wordt bij de 
programmabegroting in stemming gebracht.

SGP-CU dient mede namens CDA een motie (5) 
in om trots op onze boeren te tonen. Deze motie 
wordt bij de programmabegroting in stemming 
gebracht.

De moties (1) afvalstoffenheffing, (3) woonlasten 
en (5) trots op boeren worden in een schorsing 
gewijzigd en opnieuw ingediend.
Na discussie wordt motie (2) vlaggen voor 
inclusie ook aangepast.

8. Raadsvoorstel Najaarsnota 2019 (2019- 
084)
De najaarsnota geeft de stand van zaken 
van 2019 weer.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Programmabegroting 
2020-2023 (2019-085)
In de programmabegroting staat hoeveel 
geld de raad beschikbaar stelt aan het 
college voor de uitvoering van beleid voor 
2020.

Amendement (A) om ruimte te creëren voor 
lokale duurzaamheidsinitiatieven wordt 
aangenomen met unanieme stem.

Door het aangenomen amendement gewijzigd 
vastgesteld.

Motie (1) in om te laten onderzoeken of de 
afvalstoffenheffing wordt aangenomen met de 
stem van D66 tegen

Motie (3) in om grip te houden op lokale 
woonlasten vanaf 2021 wordt aangenomen met 
unanieme stem.

Motie (4) in om artikel 1 van de Grondwet in het 
gemeentehuis in beeld te brengen wordt 
aangenomen met unanieme stem.

Stemverklaring Brent Wijshijer: hij keert zich 
tegen elke vorm van discriminatie. Hij zal tegen 
deze motie stemmen omdat de regenboogvlag 
niet alle personen vertegenwoordigd. Hij is voor 
meer bewustwording en dialoog. Niet voor iedere 
groepering een aparte vlag hijsen.

Stemverklaring Larissa Spierenburg: de VVD zal 
tegen deze motie stemmen: ze willen niet 
accentueren van acceptatie maar liever
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normaliseren van acceptatie.

Stemverklaring Tom de Kleer: hij zal tegen deze 
motie stemmen om principiële redenen. Hij valt 
zelf op mannen en vindt dat er maar één 
symbool voor gelijkheid is en dat is de rood-wit- 
blauwe vlag.

Motie (2) in om te vlaggen voor inclusie 
(regenboogvlag) op bepaalde dagen bij het 
gemeentehuis en gemeentekantoor wordt na een 
hoofdelijke stemming aangenomen met de 
stemmen van SGP-CU, VVD,
Mariëlle de Romijn, Ines de Ridder en Wijshijer 
tegen.

Motie (5) in om trots op onze boeren te tonen 
wordt aangenomen met unanieme stem.

10. 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.

11. 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.

12. Sluiting Om 00.20 uur

Raac id. ^
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