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BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 7 maart 2019

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: Frans Buiiserd
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkooo: Lizet Keiizers.
Ines de Ridder, Mariëlle de Romijn,
Marco Slinger en Leo Visser

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

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen en
Larissa Spierenburg

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

D66: Annette Pietersen

SGP-Christenllnie: Elias van Belzen

Wethouders: Guus Elkhuizen en
Antoinette Ingwersen

Afwezia: Remco Hendriks (SBNL
Donja Kooman-Hoogervorst (VVD) en
Bernadette Wolters (wethouder)

2. Vaststellen agenda (2019-013) Agendapunt 14 wordt van de agenda afgevoerd. 
Verder ongewijzigd vastgesteld.

Mededeling nestor van de raad Berry Dors spreekt als nestor de burgemeester 
toe. Vanwege de grote hoeveelheid 
burgemeestersvacatures in Zuid-Holland dit jaar 
heeft de commissaris van de koning verzocht 
om nog een paar maanden langer te blijven. De 
raad dankt de burgemeester dat hij bereid was 
om op het verzoek van de commissaris van de 
koning in te gaan.
Hij krijgt een bos bloemen. Tulpen vanwege de 
bollenteelt, die hier in opkomst is. Ook een bos 
voor de wethouders.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2019-014)
De besluitenlijst van de besluitvormende 
raadsvergadering van 31 januari 2019

Ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen stukken (2019-015) Ongewijzigd vastgesteld.
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6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2019-016)

Ongewijzigd vastgesteld.

7. Raadsvoorstel Hervaststelling 
bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden (2019-017)
B&W stelt de raad voor (1) Het 
bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd 
Verbonden’
(NL.IMR0.0569.bpTARikcsprtharotva02) 
aangepast opnieuw vast te stellen; (2) 
conform paragraaf 5.13 van de toelichting 
van het bestemmingsplan (vormvrije 
m.e.r.-beoordeling), geen MER of m.e.r.- 
beoordeling vast te stellen; (3) het college 
te machtigen voor de afhandeling van de 
bestemmingplanprocedure na vaststelling.

Ongewijzigd vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Overdracht Asbesttaken 
(2019-018)
B&W stelt de raad voor (1) Kennis te 
nemen van de offerte overdracht 
asbesttaak van de Omgevingsdienst West- 
Holland; (2) De toezichtstaken voor asbest 
zoals beschreven in de offerte over te 
dragen aan de Omgevingsdienst West- 
Holland; (3) Het verhogen van het budget 
voor de uitvoering van de basismilieutaken 
met ë 45.743 ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo; (4) De bijbehorende 
Begrotingswijziging 2019-12 vast te stellen.

'Stemverklaring’ Leo Visser namens SBN: Dank 
voor nagezonden reactie op vraag in 
meningsvormende raad. Particulieren kunnen 
asbest oppervlak van « 45 m2 zelf afvoeren en 
gratis afgeven.

Stemverklaring Tom de Kleer namens VVD: Zij 
stemmen in maar wijzen op recent verschenen 
wetenschappelijke onderzoeken en verzoeken 
B&W om daarom wel de vinger aan de pols te 
houden.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel Aanpassing tarieventabel 
leges 2019(2019-019)
B&W stelt de raad voor in te stemmen met 
de voorgestelde wijzigingen van de 
Tarieventabel Leges 2019.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Toetreding 
werkgeversveren igi ng 
Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) (2019-020)
B&W stelt de raad voor kennis te nemen 
van de toetreding van de SVHW tot de 
Werkgeversvereniging voor de 
Waterschapsector en geen wensen of 
bedenkingen kenbaar te maken.

Ongewijzigd vastgesteld.

11. Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 
2020 Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden 
(RDOG HM) (2019-021)
B&W stelt de raad voor (1) Kennis te 
nemen van de aanbiedingsbrief d.d. 20 
december 2018 en de Kadernota 2020 
waarin de Nieuwkoopse raad wordt 
verzocht (eventueel) een zienswijze in te 
dienen over deze begrotingswijziging en 
de Kadernota van de RDOG HM; (2) 
Middels bijgevoegde brief de zienswijze 
kenbaar te maken aan het Algemeen

Veel partijen geven aan tevreden te zijn met de 
na de meningsvormende raad aangepaste brief.

Wethouder Ingwersen deelt mee namens 
wethouder Wolters dat op 13 maart 2019 
regionaal wordt gesproken over de indexering.
De RDOG heeft al laten weten dat zij de uitkomst 
van dat gesprek zullen respecteren.

De raad stelt voor dat de agendacommissie het 
bestuur van de RDOG een keer zal uitnodigen 
om met de raad te kunnen spreken.
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Bestuur van de RDOG HM.
Na de meningsvormende raad 1 op
14 februari is de brief aangepast.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel Vaststellen 8e 
Verordening tot wijziging van de 
"Algemene plaatselijke verordening 
Nieuwkoop 2012" (Apv) (2019-022)
B&W stelt de raad voor de 8e Verordening 
tot wijziging van de “Algemene plaatselijke 
verordening Nieuwkoop 2012” vast te 
stellen, conform bijgaand besluit met 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte bijlage.

Vice-voorzitter Kees Egberts neemt de 
voorzittersrol over zodat de burgemeester als 
portefeuillehouder aan tafel kan zitten.

D66 dient een amendement in om de huidige 
schenktijden van alcoholische dranken bij 
paracommerciële rechtspersonen te behouden, 
tevens voor de zaterdag en zondag.

D66 dient mede namens SGP-CU een motie in 
om met sportverenigingen alcoholgebruik van 
kinderen en jongeren te voorkomen.

In een schorsing worden zowel het amendement 
als de motie tekstueel nog aangepast.

Het gewijzigde amendement wordt verworpen 
met de stemmen van SBN, D66 en SGP-CU 
voor.

Stemverklaring Annette Pietersen namens D66:
Zij stemt in met de APV wijziging met 
aantekening dat zij bezwaar heeft tegen het 
voorstel om de huidige schenktijden van 
alcoholische dranken bij paracommerciële 
rechtspersonen te wijzigen.

Ongewijzigd vastgesteld.

De gewijzigde motie wordt verworpen met de 
stemmen van SBN, D66 en SGP-CU voor.

De burgemeester neemt de voorzittersrol weer 
over.

13. Concept Energietransitiebrief - met 
verzoek om ruimte - en sociaal- 
economische component - van Holland 
Rijnland aan provincie Zuid-Holland
Tijdens de meningsvormende raad van 14 
februari 2019 is afgesproken deze brief 
'Aanbod voor duurzame opwekking 
energie en verzoek verruiming ruimtelijk 
kader' ook te bespreken in deze 
besluitvormende raadsvergadering. Met 
als doel om de leden van het algemeen 
bestuur van Holland Rijnland input mee te 
geven voor hun vergadering op 13 maart 
2019.

D66 kondigt aan dat alle raadsleden en vooral 
alle inwoners uitgenodigd zijn voor een debat 
Toekomst van Groene Hart’ op 14 maart om
20.00 uur in de Rank.

Natuurlijk Nieuwkoop dient een motie in om de
AB leden van Holland Rijnland een boodschap 
mee te geven voor hun inbreng in de
AB vergadering van 13 maart.

Wethouder Ingwersen geeft aan dat het komend 
jaar de ‘hoe vraag’ voor energietransitie van 
belang is. Zij is tevreden met initiatief van raad 
om op 11 april hier al een debat over te hebben.

Raad wil lokaal via bijv. Omgevingsvisie bepalen 
binnen welke kaders lokaal ruimte gevonden kan 
worden voor diverse duurzame energie 
instrumenten. Dit wordt door AB leden van
Holland Rijnland op 13 maart ingebracht.

De motie wordt aangenomen met de stemmen 
van CDA en D66 tegen.
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14. Raadsvoorstel Verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden 
en fractieassistenten

Dit raadsvoorstel is van de agenda afgevoerd.

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

Natuurlijk Nieuwkoop stelt vragen over het 
toekomstig beheer van De Vlinder.
Uiterlijk 1 mei zal er uitsluitsel zijn over beheer.
Na 30 juni kan er zeker nog gesport worden en 
ook wordt dit tijdig duidelijk gemaakt aan 
verenigingen. Daarbij blijft horeca gerelateerd 
aan sporten ook open.

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.

Geen gebruik van gemaakt.

Mededeling van voorzitter van 
meningsvormende raad I van
14 fbruari 2019.

Berry Dors geeft aan dat hij aan eind van de 
meningsvormende raad I van 14 februari gezegd 
zou hebben dat de “WD dreigt met mondelinge 
vragen”. Hij begrijpt dat deze opmerking niet in 
goede aarde is gevallen en biedt hier excuses 
voor aan. Het was slechts frivool bedoeld.

17. Sluiting Om 22.57 uur
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