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NIEUWE BURGEMEESTER
Robbert-Jan van Duijn
In 2019 gingen we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Samen met
u stelden we een profielschets op. Daarin stond aan welke eigenschappen
de burgemeester moest voldoen. Eind 2019 werd de naam van de nieuwe
burgemeester bekend gemaakt. Inmiddels is burgemeester Van Duijn
enthousiast aan de slag gegaan in onze mooie gemeente.

burgemeester

FINANCIËN
Waar komt dat geld onder
andere vandaan?
	Betere resultaten uit
grondexploitaties, mede
door verkoop van kavels.


	Meer inwoners hebben een
baan. Hierdoor hebben we
minder geld nodig voor
uitkeringen.



	Meer opbrengsten uit leges,
onder andere door meer
verstrekte reisdocumenten.

In 2019 hielden we geld over: € 1,9 miljoen

Gemeentelijke lasten 2019
OZB

€399,-

Rioolheffing

€207,-

	
Afvalstoffenheffing €303,Voor een gemiddelde woning
van € 298.000,- bij een meer
persoonshuishouden.

Onvoorziene uitgaven 2019

Van Duijn

WAT HEBBEN WE IN 2019 GEDAAN?
Als gemeente hebben we jaarlijks terugkerende werkzaamheden. Zo houden we de
buitenruimte bij, werken we samen met de dorpsraden en helpen onze inwoners,
ondernemers en verenigingen bij de verschillende loketten. Ook communiceren we
met u via bewonersbrieven, onze website, Nieuwkoop Nieuws en social media.
Daarnaast werkten we in 2019 verder aan het collegeprogramma Verbinden,
Vertrouwen, Vooruitgaan. Op deze pagina staat een overzicht van de projecten en
plannen waar we in 2019 onder andere aan werkten. Voor meer informatie over
de afzonderlijke projecten kijkt u op www.nieuwkoop.nl.

	Inhuur personeel onder
andere door openstaande
vacatures.

“We zijn gestart met het Nieuwkoops Sportakkoord.
Hierin komen sport, bewegen en gezondheid samen.
Ook bouwen voor doelgroepen was een speerpunt.
De oplevering van verschillende nieuwe sociale
huurwoningen zorgt voor doorstroming op de
woningmarkt.”

	Hogere kosten afval
inzameling door voor
bereiding en opzetten van
de nieuwe manier van afval
inzamelen.

WE MAAKTEN PLANNEN VOOR...
>	het Papeneiland in de

Langeraarse Plassen;
>	het gemeentelijke verkeers- en

vervoersplan;
>	de toekomstvisie voor de

gemeente, ook wel omgevingsvisie genoemd;
>	het aantrekkelijk maken van
onze winkelcentra in Ter Aar en
Nieuwkoop;
>	een duurzaamheidsprogramma
voor de komende jaren;
>	afval Scheiden Loont
(gescheiden afval inzamelen).

WE ZIJN GESTART MET...
>	20 sociale huurwoningen in

Damstaete Langeraar;
Guus Elkhuizen

>	bouwvoorbereiding IKC Ter Aar

en IKC Zevenhoven;
>	het Nieuwkoops sportakkoord;

WAT DOEN WE MET DIE 1,9 MILJOEN?
We zijn een financieel gezonde gemeente en daar ben ik trots op. Een groot deel
van het geld dat we in 2019 over hielden, gaat naar onze algemene reserve. De
kans is groot dat we die reserve de komende tijd hard nodig hebben. Niet alleen
komen er door de coronacrisis extra kosten op ons af, ook blijven de kosten in de
(jeugd)zorg toenemen en krijgen we de komende jaren waarschijnlijk minder geld
van het Rijk.

WIST U DAT WE IN 2019...
>	per inwoner 171 kilo huis

houdelijk afval naar de
Milieustraat brachten. Hiervan
wordt 86% hergebruikt;
>	40 kavels verkochten en 8

CPO woningen;

“Aantrekkelijke en vitale winkelcentra zijn belangrijk
voor onze dorpen. In 2019 startten we met de aanpak
van de centra in Ter Aar en Nieuwkoop.
Daarnaast komt er met de plannen voor het
Papeneiland in de Langeraarse Plassen een unieke
plek bij voor alle inwoners om van onze mooie
natuur te genieten.”

voorzien van LEDverlichting;
>	21 insectenhotels hebben

geplaatst en een vlinderidylle
ingezaaid hebben;
>	64 huwelijken voltrokken en

Antoinette Ingwersen
wethouder financiën

51 keer een geregistreerd
partnerschap.

Elk jaar maken we een begroting. In een begroting staat wat wij dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld
binnenkomt. Na afloop van het jaar kijken we wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht
daarvan staat in de jaarstukken. U kunt de jaarstukken 2019 bekijken op nieuwkoop.jaarverslag-2019.nl.

(RES);
>	de centrummanager;
>	beleidskader duurzaamheid.

WE HEBBEN AFGEROND...
>	oplevering nieuwe, moderne

Antoinette Ingwersen

Ashram College;
>	verschillende nieuwe speel-

>	377 lantaarnpalen hebben

Daarnaast hebben we als gemeente ook ambities. We willen een aantrekkelijke
gemeente zijn en blijven voor inwoners, bedrijven en toeristen. Dat vraagt om
investeringen in onder andere wonen, vitale winkelcentra, zorg, wegen en onze
natuur. Ik vind het belangrijk dat we goed nadenken over deze investeringen en dat
we de juiste dingen doen voor onze samenleving, voor u dus!

>	Regionale Energie Strategie

plaatsen;
“We hebben hard gewerkt aan de zorg voor jong en
oud in Nieuwkoop. We richten ons op verbinding
tussen professionals, versterken van preventie en
‘zorg dichtbij’. En, ik ben trots op het nieuwe Ashram.
Een prachtige moderne school, klaar voor het
onderwijs van de toekomst en voor de toekomst van
onze jongeren.”

>	32 nieuwe sociale huur

woningen: 20 in Teylerspark
en 12 in De Verwondering in
Nieuwveen;
>	oprichten ondernemersfonds;
>	koersdocument Zorglandschap;
>	verschillende woonwijken/
woonstraten opgeknapt.

Bernadette Wolters

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de inkomsten en uitgaven in 2019.
De raad bespreekt deze stukken op 16 en 18 juni in de meningsvormende raad en op 2 juli in de besluitvormende raad.
Wilt u de stukken inzien? Kijk dan op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

