
BESLUITENLIJST 
Besluitvormende raadsvergadering 8 juli 2021  vervolg 15 juli 2021 

Nr Onderwerp Actie 

1 Heropening 20.00 uur.  
Aanwezig:  

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn  
Griffier plv.: Petra van der Poel 

Samen Beter Nieuwkoop: Lizet Keijzers, Wilfred 
Geerlof, Ines de Ridder, M  de Romijn, 
Bianca Verhage en Leo Visser  

CDA: Kees Egberts, Nick Draper, Arie van Wijk, 
Brent Wijshijer (aanwezig tot agendapunt 16A)
en Leon Zoet 

VVD: Tom de Kleer, Jan Hardenberg, 
Donja Kooman-Hoogervorst en Paul Platen  

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel,  Carlier, 
Berry Dors en Kees Hagenaars  

D66: Annette Pietersen 

SGP-ChristenUnie: Elias van Belzen 

Wethouders: Gerben van Duin, Guus Elkhuizen 
en Antoinette Ingwersen  

15. Raadsvoorstel Nieuwkoop Herstelt! 
(2021-074) 
B&W stelt de raad voor (1) Het budget voor 
het Steunfonds Covid-19 ten behoeve van 
maatschappelijke organisaties van vitaal 
belang (Programma 4) te verminderen met 

Programma 4 voor 2021 een incidenteel 

stellen voor Nieuwkoop Herstelt! 

Dit agendapunt is niet eerder besproken  
in een meningsvormende raad. 

De VVD dient mede namens SGP-CU een motie 
in om ook in te zetten op de kwetsbare groepen. 

Deze wordt, na schorsing, gewijzigd ingediend. 

Stemverklaring VVD: slechte onderbouwing van 
dit plan maar geeft college het voordeel van de 
twijfel. 

Ongewijzigd vastgesteld. Met de stem van D66 
tegen. 

De gewijzigde motie wordt met unanieme stem 
aangenomen. 

16. Raadsvoorstel Nieuwkoop Bouwt! (2021-
075) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. In te stemmen met de uitvoering van 
Scenario 5 om daarmee de boogde 
woningbouwopgave van 1900 op te leveren
woningen in de periode 2019  2030 
alsnog te kunnen realiseren 
2. De consequenties voor de uitbreiding 
van 9,3 fte ten behoeve van het 
projectbureau Wonen te verwerken in de 

De VVD dient mede namens D66 een 
amendement in verantwoord bouwen  I o.a. over

duur 
. 

De VVD dient mede namens D66 een 
amendement in verantwoord bouwen  II o.a. 

een analyse op te leveren van kansen en 
ri . 

Het amendement verantwoord bouwen I (fte & 
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begroting 2022. 
3. Een res
wonin ls 

voortvloeien uit het opschalen van de 
capaciteit voor woningbouw-ontwikkeling. 
Tekorten en frictiekosten die in de toekomst 
mogelijk ontstaan als gevolg van de 
opgeschaalde capaciteit zullen worden 
gedekt ten laste van deze reser
omvang van deze reserve te maximeren op 

4. Winsten die worden gerealiseerd met 
grondexploitaties de komende jaren, bij het 
afsluiten van een positieve 
grondexploitatie, te storten in de reserve 

evaluatie) wordt, na schorsing, gewijzigd 
ingediend. Het gewijzigde amendement wordt 
aangenomen met unanieme stem. 

Het amendement verantwoord bouwen II 
(kansen & risico s) wordt verworpen met de 
stemmen van VVD en D66 (5 stemmen) v r en 
van SBN, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop en SGP-
CU (13 stemmen) tegen. 

Stemverklaring VVD: blij dat 1 van de 2 
amendementen is aangenomen. 

Gewijzigd door het aangenomen amendement 
vastgesteld (unanieme stem) 

      8. Raadsvoorstel ICT-Beheerplan 2021-
2025 (2021-067) 
B&W stelt de raad voor om:(1) het ICT 
Beheerplan 2021-2025 versie 1.1. vast te 
stellen en (2) de f
verwerken in de begroting van 2022 en de 
meerjarenramingen t/m 2025. 

Het CDA dient een motie in over poging 
woonplaatsbeginsel af te laten schaffen bij nieuw 
postcode convenant. 

De motie wordt aangehouden / niet in stemming 
gebracht. Indiener gaat in gesprek met de 
portefeuillehouder. 

Ongewijzigd vastgesteld (unanieme stem) 

9. Raadsvoorstel Participatiebeleid en 
participatiewijzer 2021 (2021-068) 
B&W stelt de raad voor om: 
1. het participatiebeleid 2021 vast te stellen
2. kennis te nemen van de 
participatiewijzer 2021 en in te stemmen 
met het experiment rondom de 
planverkenning 

De VVD dient mede namens SGP CU een motie 
in over monitoringsinstrumenten participatie. 

De motie wordt, na schorsing, gewijzigd 
ingediend. Het 3e punt vervalt na toezegging 
van de portefeuillehouder om een jaarlijkse 
evaluatie te doen al dan niet via een thema-
avond.

Ongewijzigd vastgesteld (unaniem) 

De gewijzigde motie wordt aangenomen met 
unanieme stem. 

16A Motie(s) over niet geagendeerd 
onderwerp: Verlaging maximum 
snelheid Prolkade 

SBN dient mede namens VVD, NN, D66 en 
SGP-CU een motie in om de maximum snelheid 
op de Prolkade te verlagen van 50 naar 
30 km/uur. 

Het CDA dient ook een (andere) motie in om de 
maximum snelheid op de Prolkade te verlagen 
van 50 naar 30 km/uur (met meer 
snelheidsremmende maatregelen). 

De motie van SBN, VVD, NN, D66 en SGP-CU 
wordt aangenomen met de stemmen van CDA (4 
stemmen) tegen en van SBN, VVD, NN, D66 en 
SGP-CU (13 stemmen) voor. 

De motie van het CDA is minder verstrekkend en 
wordt dus niet in stemming gebracht. 
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16B Motie over niet geagendeerd 
onderwerp: Borstonderzoek vrouwen 

De VVD dient mede namens SBN, NN en D66 
een motie in om te lobbyen voor behoud van 
tweejarentermijn van borstonderzoek bij 
vrouwen. 

De motie wordt aangenomen met unanieme 
stem. 

17. 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 vragen over het Participatietraject 
woningbouw Noordeinde (die zij al voor de BR 
van 1 juli 2021 hadden aangekondigd).  

Wethouder Elkhuizen beantwoordt de vragen. 

18. 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. 

19. Sluiting Om 00.25 uur 

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 30 september 2021.


