
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 7 juni 2018

G18.0742

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, Oana Popa, Brent Wijshijer 
en Leon Zoet

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

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

Inspreker: Piet Post

Afweziq: Aad Otto

2. Vaststellen agenda (2018-049) Op verzoek van Leon Zoet wordt agendapunt 12 
(1e Wijziging verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2016) van de agenda 
afgevoerd. Het verzoek is om de Functionaris 
Gegevensbescherming naar het raadsvoorstel te 
laten kijken ter advisering. Het kan dan op de 
agenda komen van de volgende 
raadsvergadering.

Verder ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Piet Post, directeur van het Ashram College, 
spreekt in over agendapunt 10 (Aanvullend 
krediet nieuwbouw Ashram College). Hij houdt 
een pleidooi om voor te stemmen. Dit doet hij in 
het bijzijn van Bert van Leeuwen, de toekomstig 
bestuurder na de bestuurlijke fusie met Scope.

4, Vaststellen besluitenlijst (2018-050)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 24 mei 2018.

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2018-051) Ongewijzigd vastgesteld.
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6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2018-052)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Actualisatie 
grondexploitaties per 1 januari 2018 
(2018-053)
B&W stelt de raad o.a. voor de herziene 
grondexploitaties vast te stellen, de 
voorziening nadelige saldi te verhogen, 
een bedrag vrij te laten vallen uit de 
reserve onvoorzien, risicobedrag te 
verhogen, bijdrage aan Woningstichting 
Nieuwkoop voor 12 gasloze sociale 
huurwoningen, enz.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Archiefverordening 
Gemeente Nieuwkoop 2018 (2018-054)
B&W stelt de raad voor de verordening vast 
te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Beheerplan Nautisch en 
Vaarwegbeheer 2018-2022 (2018-055)
B&W stelt de raad voor het beheerplan vast 
te stellen en de jaarlijkste storting in de 
voorziening met 6 10.200 te verhogen naar 
6 25.200.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Aanvullend krediet 
nieuwbouw Ashram College (2018-056)
B&W stelt de raad voor het bouwkrediet 
voor de nieuwbouw van het Ashram
College te verhogen met 6 1.403.065,- 
inclusief btw, deze investering af te 
schrijven in 40 jaar en de jaarlijkse extra 
kapitaalslast van C 35.077,- vanaf 2019 te 
verwerken in de meerjarenbegroting 2019- 
2022.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Werkbudget ten 
behoeve van Omgevingswet en 
omgevingsvisie periode 2018-2020 
(2018-057)
B&W stelt de raad voor 6 30.000,- te 
onttrekken aan de Reserve Implementatie 
Omgevingswet voor inhuur externe 
deskundigheid in de periode 2018-2019 en 
de benodigde budgetten C 20.000 in 2018,
6 60.000 in 2019, en 6 20.000 in 2020 te 
onttrekken aan de Reserve
Omgevingsvisie voor participatie voor de 
omgevingsvisie.

De VVD stemt tegen het voorstel omdat zij het 
onduidelijk vinden.

Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van 
VVD tegen.

12. Raadsvoorstel 1e Wijziging verordening 
ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2016 (2018-058)
Voorgesteld wordt de 1e wijziging 
verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2016 vast te stellen, 
een bedrag van 6 16.500 in voorjaarsnota 
2018 op te nemen voor de verhoging van 
de fractievergoeding in 2018 en elke 4 
jaar (in het jaar dat er 
gemeenteraadverkiezingen zijn) een

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd. Nader 
advies van de Functionaris
Gegevensbescherming wordt afgewacht.
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vergelijkbaar bedrag in de begroting op te 
nemen.

13. Raadsvoorstel Zienswijze 
conceptbegroting 2019 RDOG HM 
(2018-059)
B&W stelt de raad voor de bijgevoegde 
zienswijze kenbaar te maken aan het 
Algemeen Bestuur van de RDOG HM.

Wethouder Wolters zegt toe dat zij volgende 
járen het overzicht van de financiële effecten van 
de RDOG begroting voor Nieuwkoop in zicht te 
brengen.

De raad steunt breed het voorstel van D66 om 
onze RDOG uit te nodigen voor bijv. een 
oriënterende bijeenkomst. Dan kan o.a. de 
doelstelling van Nieuwkoop voor de RDOG aan 
de orde komen. Eventueel zou de directeur 
publieke gezondheid worden uitgenodigd. De 
agendacommissie kan zich hierover buigen.

De voorzitter meldt dat de concerncontroller een 
overzicht heeft aangeleverd van de kosten van 
verbonden partijen.

Ongewijzigd vastgesteld.

14. Raadsvoorstel Begroting 2019 en 
meerjarenraming 2020-2022 ODWH 
(2018-060)
B&W stelt de raad voor kennis te nemen 
van de Begroting 2019 en 
meerjarenraming 2020-2022 van de 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 
en een zienswijze kenbaar te maken aan 
het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst West-Holland volgens 
bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Elkhuizen suggereert n.a.v. een 
vraag van VVD om halfjaarlijks een 
tussenrapportage bij de ODWH op te vragen. 
Bovendien suggereert hij ook om de nieuwe 
directeur door de gemeenteraad te laten 
uitnodigen.

Ongewijzigd vastgesteld.

15. 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.

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

Wethouder Elkhuizen meldt dat Philips Signify 
Nieuwkoop heeft benaderd voor wereldwijde 
promotie van Philips nieuwe watervleermuis 
vriendelijke LED verlichting die op de Zuidhoek 
staat. Hij zal het persbericht via de griffie naar de 
raad sturen.

17. Sluiting Om 21-35 uur
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