
BESLUITENLIJST
Besluitvormende raadsvergadering 12 mei 2022

Nr Onderwerp Actie

1 Opening 20.00 uur. 
Aanwezig: 

Voorzitter: Robbert-Jan van Duijn 
Griffier: Edzard van Holthe

Samen Beter Nieuwkoop: Ines de Ridder, 
Guus Elkhuizen, Remco Hendriks, 
Mariëlle de Romijn en Leo Visser 

VVD: Tom de Kleer, Paul Platen, 
Marijke van Dam - Oudshoorn en 
Aat van Putten

CDA: Antoinette Ingwersen, Romy van Dijk, 
Rowan van Leeuwen 

Natuurlijk Nieuwkoop: 
Pien Schrama-van Kessel, René Carlier en 
Bas Oostwouder

D66: Jop van der Pijl en Annette Pietersen

SGP-ChristenUnie: -

Wethouders: Gerben van Duin, Guus Elkhuizen 
en Antoinette Ingwersen 

Afwezig: Lizet Keijzers, Marijke van Dam, 
Leon Zoet en Gerrit Splinter

1A. Koninklijke Onderscheiding Kees Hagenaars was bij de afscheidsraad op 
24 maart afwezig. Een afscheidsspeech van de 
toenmalige nestor, de voorzitter van de raad en 
van zijn eigen fractievoorzitter heeft hij al online 
kunnen aanhoren; maar als nu inmiddels 
vertrokken raadslid krijgt Kees Hagenaars van 
de burgemeester uit naam van de koning een 
koninklijke onderscheiding (lid in orde van Oranje 
Nassau). Vervolgens krijgt hij ook een vaas als 
dank voor hun werk, een bos bloemen en een 
‘Nieuwkoops bestuurdersspeldje’.

Kees Hagenaars reageert met een dankwoord 
waarbij hij raadswerk waardeert en wijst op 
belang van participatie en ‘deep democracy’.

2. Vaststellen agenda (2022-031) Ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht inwoners en 
belanghebbenden

Geen gebruik van gemaakt.

4. Vaststellen besluitenlijst (2022-032) 
De besluitenlijsten van de 
besluitvormende raadsvergaderingen van 
24 februari 2022 (online vergadering), 

Allen ongewijzigd vastgesteld.
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24 maart 2022 (fysieke vergadering), 
30 maart 2022 (fysieke vergadering) en 
30 maart 2022 (online vergadering).

5. Ingekomen stukken (2022-033) Ongewijzigd vastgesteld.

      6. Bekrachtiging geheimhouding stukken 
(2022-034)

Ongewijzigd vastgesteld. 

      7. Raadsvoorstel vaststelling 
bestemmingsplan Bosweg 1A 
Woerdense Verlaat (2022-035)
B&W stelt de raad voor het 
bestemmingsplan Bosweg 1A, Woerdense 
Verlaat 
(NL.IMRO.0569.bpLandGebbosweg1a-
on01) ongewijzigd vast te stellen.

Ongewijzigd vastgesteld.

      8. Raadsvoorstel VVGB aanvraag 
omgevingsvergunning Meijegraslanden 
(2022-036)
B&W stelt de raad voor de gevraagde 
(ontwerp)verklaring van geen bedenkingen 
aan het college te verlenen voor 
natuurherstel en ontwikkel maatregelen van 
Meijegraslanden ten behoeve van Natura 
2000, op een aantal locaties langs de Meije 
tussen nummer 42 en 190 in Nieuwkoop.

Ongewijzigd vastgesteld.

9. Raadsvoorstel ontwerp 
programmabegroting 2023 
Veiligheidsregio (2022-037)
B&W stelt de raad voor (1) in te stemmen 
met de ontwerp programmabegroting van 
de Veiligheidsregio Hollands Midden 2023 
en geen zienswijzen in te dienen en (2) in 
te stemmen met bijgevoegde concept brief 
aan de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Graag bij raadsvoorstellen altijd, ook hier, 
aandacht voor de paragraven ‘duurzaamheid’ en 
‘gezondheid’. Een begroting gaat niet alleen over 
financiën.
Tijdsdruk kan wel belemmerend werken.

VRHM presentatie graag in gemeentehuis, dan 
meer aandacht voor vragen. En de raad kan 
beter betrokken worden bij het opstellen van het 
risicoprofiel en de financiële kaders.

Ongewijzigd vastgesteld.

10. Raadsvoorstel Benoemen 
fractieassistent Natuurlijk Nieuwkoop 
(2022-038)
Voorgesteld wordt Pieter-Jan de Rijk toe te 
laten als fractieassistent van de raad van 
de gemeente Nieuwkoop voor Natuurlijk 
Nieuwkoop.

Ongewijzigd vastgesteld.

Maandag 23 mei wordt Pieter Jan de Rijk 
beëdigd.

11. Raadsvoorstel Diverse benoemingen 
(2022-039)
Deze interne benoemingen zijn nodig voor 
de eigen werkzaamheden van de 
gemeenteraad.

Ongewijzigd vastgesteld.

12. Raadsvoorstel ICT middelen in de 
raadsperiode 2022-2026 (2022-040)
De raad wordt voorgesteld het volgende te 
besluiten:
1. Te kiezen voor het scenario 1A: ‘iPad 
10.2” in bruikleen’;
2. Besluitpunt 1 beschikbaar te stellen aan 

Ongewijzigd vastgesteld.



gemeente nieuwkoop griffie – BESLUITENLIJST

3

alle raadsleden en aan alle 
fractieassistenten;
3. De kosten voor de bovenstaande 
besluitpunten te dekken uit:
a. het beschikbaar gestelde bedrag (zie 
verordening ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 2016 - besluit van 12 
7 2018 nr. 2018-058) voor een 
raadsperiode van vier jaar:
€ 500 per raadszetel + € 2.500 per fractie; 
totaal met zes fracties is € 25.500 per 
raadsperiode;
b. het restant à € 6.500 voor een periode 
van vier jaar uit de algemene reserve.

13. 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.

14. 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.

15. Sluiting Om 20.30 uur

Ongewijzigd vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2022 (2022-047).
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