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Naamgeving gemeente Nieuwkoop

Het presidium legt de Raad een keuze uit twee opties ter besluitvorming voor:
a. de gemeentenaam Nieuwkoop definitief handhaven;
b. de gemeentenaam Nieuwkoop ter discussie stellen, waarbij de wijze waarop dit
gedaan wordt nader uitgewerkt wordt

Inleiding
De naamgeving van de gemeente is de bevoegdheid van de gemeenteraad. In de
aanloop naar de herindeling van Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar hebben de
gemeenteraden geen overeenstemming bereikt over een nieuwe naam. De minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de aanloop naar de nieuwe gemeente
gekozen voor de naam Nieuwkoop. Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente Nieuwkoop
gevormd en zijn de gemeenten Liemeer, Ter Aar en de oude gemeente Nieuwkoop
opgeheven.
Beoogd effect
Duidelijkheid verkrijgen voor inwoners, ondernemers, bezoekers.
Ruimte bieden aan B&W om te investeren in de naam Nieuwkoop.
Argumenten:
1.1
Op grond van artikel 158 van de Gemeentewet mag de gemeenteraad een
nieuwe naam voor de gemeente kiezen;
1.2
Voordat de gemeente substantieel investeert in nieuwe ‘bebouwde kom borden’
en andere zaken om de gemeentenaam uit te dragen is duurzaamheid van de
naam wenselijk;
1.3
De fractie Progressief 2007 stelt de naam Nieuwkoop publiekelijk ter discussie,
meerdere inwoners dragen nieuwe namen aan, waardoor de naam Nieuwkoop
(nog) niet duurzaam is.
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1.4

Een raadsdebat kan een keuze ontlokken tussen
a bekrachtiging van de naam Nieuwkoop en
b het ter discussie stellen van de naam Nieuwkoop

Kanttekeningen:
1.1
Naamgeving van een gemeente heeft een emotionele waarde. Rationele
argumenten zijn even makkelijk voor voor- als tegenstanders te vinden en te
koppelen aan de gewenste naam.
1.2
De namen van de kernen De Meije, Korteraar, Langeraar, Nieuwkoop,
Nieuwveen, Noordeinde, Noorden, Noordse Dorp, Papenveer, Ter Aar,
Vrouwenakker, Woerdense Verlaat en Zevenhoven blijven bestaan.
Communicatie
Als het besluit conform voorstel wordt genomen kan de naam Nieuwkoop eenduidig
worden uitgedragen.
Als de naam wel ter discussie wordt gesteld, volgt er een apart communicatietraject.

Aldus voorgesteld door het presidium:
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Voorzitter presidium

E.R. van Holthe
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Toelichting
Artikel 158 van de Gemeentewet luidt als volgt:
1. De raad kan de naam van de gemeente wijzigen.
2. Het besluit van de raad wordt ter kennis gebracht van Onze Minister en het
provinciebestuur.
3. Het besluit vermeldt de datum van ingang, die is gelegen ten minste een jaar na de
datum van het besluit.
De heer C.A.M. van der Brand heeft in januari 2007 een brief aan de raad gestuurd met
het verzoek de gemeentenaam te wijzigen in MidHollandveen.
Bij de raadsvergadering van 1 maart 2007 heeft Progressief 2007 naar aanleiding van de
ingekomen brief van de heer Van der Brand verzocht om een raadsdebat over de
naamgeving.
Als gekozen wordt de naam Nieuwkoop ter discussie te stellen wordt apart advies
gevraagd aan het college van B&W op welke wijze een nieuwe naam tot stand kan
komen.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
-

Geen

Advies meningsvormende raad
12 april 2007
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