
Nummer Forum Cyclus Onderwerp PFH Oorsprong Bron datum Inhoud Status (LET OP: ALLEEN INVULLEN DOOR GRIFFIE!)

M-011 Ruimte 2019 Q2 Project Zwemvoorziening Duindam Motie G 16-02-2017 Draagt het college op: – De medewerking aan verdere uitwerking 

van dit door PSI gepresenteerde planvoorstel per direct te staken en 

PSI hiervan in kennis te stellen; 

– Zo spoedig mogelijk een plan van aanpak op te stellen bestaande 

uit 2 onderdelen: 1. Optimale invulling van Statenland ten behoeve 

van woningbouw; 2. Een programma van eisen en wensen voor een 

12-maanden-zwemvoorziening op de Noortsyde.

Verwachting is nu dat in Q3 2018 een bestemmingsplan wordt gepresenteerd waarbij aan 

de noordrand van de stad ruimte voor een zwembad wordt gereserveerd. Update 17-09-

2018: College laat weten dat afdoening naar 2019 Q2 gaat.

M-018 Ruimte 2019 Q2 Visie herontwikkeling 

Westerwal

Kok Motie G 15-03-2018 1. De ‘Visie herontwikkeling Westerwal’ in Productie I als 

uitgangspunt te nemen voor de verdere planontwikkeling voor de 

herontwikkeling van Westerwal, onder toevoeging van het streven 

naar een duurzame wijk en de maximale afstemming van het 

woningbouwprogramma op de Woonvisie, 2. en deze hiertoe op te 

nemen in het overdrachtsdocument aan het nieuw te vormen college 

van burgemeester en wethouders.

Per 01-01-2019 is een nieuwe projectleider gestart. Op dit moment wordt een projectplan 

opgesteld op basis van de motie "Visie-elementen voor het invullen van de 4 

ontwikkellocaties", onderdeel hiervan is de projectplanning. In Q1 wordt het projectplan 

opgeleverd en ter kennisname aan de raad aangeboden. Update 07/02/2019: College geeft 

aan dat 2019 Q1 niet haalbaar is; wordt 2019 Q2. Update 17/04/2019: projectplannen en 

planningen Westerwal komt in juni in de raad. Stedenbouwkundig plan voor 

Westerwal komt september in de raad.

M-019 Samenleving 2019 Q1 Kinderpardongemeente Kok Motie G 20-09-2018 Verzoekt het college om: aansluiting te zoeken bij de 

kinderpardongemeenten en bij de staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, 

bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het 

kinderpardon.

Update 10/01/2019: Wethouder gaf tijdens raadsvergadering 13/12/2018 aan dat brief 

inmiddels verzonden is. Gemeenteraad moet hiervan nog een kopie ontvangen.

M-021 Ruimte 2019 Q1 Onderzoeken mogelijkheid 

uitbreiding bestemming 

Diemerbroek 40

Duindam Motie G 18-10-2018 Verzoek het college om: - de mogelijkheden te onderzoeken die er 

zijn om het feitelijk gebruik in overeenstemming te brengen met de 

werkelijkheid; - de raad hierover binnen drie maanden te 

rapporteren.

Update 07/02/2019: Er is overleg geweest en betrokkenen gaan schetsplan indienen. 

Update 09/04/2019: Er is reeds een haalbaarheidsverzoek ingediend. Dit wordt 

beoordeeld.

M-022 Ruimte 2019 Q2 Duurzaamheidslening 

Oudewater

Lont Motie G 12-11-2018 Draagt het college op om: - bij het ontwikkelen van een actieplan 

energie ook te voorzien in de verstrekking van duurzaamheidslening 

aan winingeigenaren; - voor de financiering van de 

duurzaamheidsleningen een substantieel bedrag uit de algemene 

reserve aan te wenden.

Update 10/01/2019: Eerste helft van 2019 wordt Energieplan met uitvoeringsprogramma 

opgesteld om vervolgens in de besluitvorming over de begroting van 2020 mee te nemen. 

Duurzaamheidsleningen vormen hier een onderdeel van. Update 17/4/2019: 

Raadsvoorstel voor concept Energie-agenda is in voorbereiding om in forum 28 mei 

te bespreken. Op basis van input raad wordt Energie-actieplan ontwikkeld.

M-023 Ruimte 2019 Q3 Visie elementen voor het 

invullen van vier bestaande 

woningbouwlocaties

Duindam Motie G 12-11-2018 Draagt het college op: - zo spoedig mogelijk op basis van 

onderstaande visie elementen (zie volledige motie tekst) 

stappenplannen op te stellen voor de ontwikkeling van de in het 

coalitieprogramma genoemde bouwlocaties (excl. St. Janstraat) 

waarin ondermeer de inwonersparticipatie, tijdsplanning, externe 

financiering (mn Westerwal) en planning beeldkwaliteitsplannen 

opgenomen zijn; - tevens voortvarend aan de slag te gaan met het 

beschikbaar maken van andere locaties voor woningbouw.

Update 10/01/2019: Op dit moment worden projectplannen opgesteld, onderdeel hiervan 

zijn de projectplanningen. In 2019 Q1 worden de projectplannen opgeleverd en ter 

kennisname aan de raad aangeboden. Update 21/03/2019: Projectplannen voor 

Westerwal, Schuylenburcht en Oranje Bolwerck zijn eind Q1 gereed. Voor Oranje Bolwerck 

is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Voor Schuylenburcht en Westerwal is gestart met 

het proces ten behoeve van het opstellen van de beeldkwaliteitsplannen. Update 

17/04/2019: projectplannen en planningen Westerwal, Schuylenburcht en Oranje 

Bolwerck komen in juni in de raad. Stedenbouwkundig plan voor Schuylenburcht 

komt juli 2019 in de raad, voor Westerwal komt deze september in de raad.

M-025 Samenleving 2019 Q4 Wijziging OZB verenigingen Lont Motie G 13-12-2018 Draagt het college op: - zodra de hiervoor bedoelde wijziging van de 

Gemeentewet in het Staatsblad is verschenen een voorstel tot 

wijziging van de Verordening Onroerende-zaakbelasting 2019 aan 

de gemeenteraad voor te leggen, waarbij de mogelijkheden van het 

hierboven bedoelde amendement voor de gemeente Oudewater, tot 

het komen van een lagere belastingheffing voor eigenaren van 

onroerende zaken voor sportaccommodaties, dorpshuizen, 

verenigingsgebouwen als b.v. scouting en andere sociaal belang 

bahartigende instellingen worden ingevuld.

Let op: Door Onafhankelijken-fractie is na stemming aantekening gemaakt dat tegen zou 

zijn gestemd. Update 14/01/2019: Wordt meegenomen bij Programmabegroting 2020 - 

2023.



M-026 Ruimte 2019 Q3 Oppervlakte starterswoningen 

Oranje Bolwerck

Duindam Motie G 07-02-2019 Draagt het college op:

- In overleg met de projectontwikkelaar voor Oranje Bolwerck te 

komen tot een grootte van 50 m2 per starterswoning.

Update 23/04/2019: gesprekken met projectontwikkelaar lopen, hierin is dit een 

aandachtspunt.

M-027 Ruimte 2019 Q2 Woningbouw in de kernen Duindam Motie G 18-04-2019 Spreekt als haar mening uit dat:

- Het wenselijk is de noodzaak van maatwerk voor woningbouw  

buiten de rode contouren in kleine kernen onder de aandacht te 

brengen bij Provinciale Staten en de te benoemen (in)formateur, met 

daarbij het verzoek dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde te laten 

komen tijdens het formatieproces;

- Daarbij de verwachting uit te spreken dat goed gemotiveerde 

woningbouwplannen in de komende periode door het 

provinciebestuur vanuit een positieve grondhouding behandeld 

zullen worden;

- Het bovenstaande door middel van een brief aan Provinciale 

Staten en de (in)formateur onder de aandacht dient te worden 

gebracht.

Update 09/05/2019: Brief verstuurd aan informateur. Motie kan hiermee worden 

afgedaan.

M-028 Ruimte 2019 Q3 Kerkenvisie Oudewater Lont Motie G 18-04-2019 Verzoekt het college om: - zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed een aanvraag te doen voor het opstellen 

van een kerkenvisie.

P-001 Ruimte 2019 Q2 Gemeentelijk Waterplan 2017 - 

2021

Lont Politieke Agenda N.v.t. Planning wordt niet gehaald. Verschuiving van Q2 naar Q3. Inmiddels duidelijk dat dit Q1 

2018 wordt. Presentatie in Forum Ruimte 12-09-2017. Keuze voor scenario's in raad 26-10-

2017. Een voorstel volgt in Q3 2018.  Update 19/11/2018: Planning wordt niet gehaald. 

Verschuiving naar Q2 2019. In systematiek wordt aansluiting gezocht bij Woerden.

P-005 Ruimte 2019 Q4 Nota 'Ruimtelijk beleid landelijk 

gebied

Duindam Politieke Agenda N.v.t. In het derde kwartaal wordt hiermee gestart. Geplande oplevering in 4e kwartaal. Wordt 

ingepast in regiovisie Platform Utrechtse Waarden. -Vanwege afstemming in de regio is 

niet helemaal te zeggen wanneer besluitvorming over P-005 volgt. Het is wel duidelijk dat 

dit nog wel even duurt, waardoor afdoening wordt verdaagd naar Q4 2018. Update 

10/01/2019: Wordt uitgesteld naar 2019 Q4.

P-022 Samenleving 2019 Q4 Horecavergunningen bijwerken Verhoeve Politieke Agenda N.v.t. Vaststellen horecabeleid incl. aanpassingen APV. Dit onderwerp zal doorschuiven naar een later moment. Voor nu wordt Q3 2017 

aangehouden. Eerst moet nieuwe APV aangenomen zijn (aldus burgemeester tijdens 

Forum Samenleving 10-04-2017). Update: P-022 is op verzoek college uitgesplist naar 

'Horeca vergunningen bijwerken' en 'Evenementenbeleid' (P-032).

Actualisatie vergunningen: Voor 2019 en 2020 is een bedrag van 40.000,- gereserveerd 

om de bestaande voorraad inrichtingen te actualiseren. Alvorens hiermee te kunnen 

starten zal het nieuwe terrassenbeleid moeten zijn vastgesteld. Verwachting is dat dit in 

Q1, begin Q2 zal plaatsvinden. In de legesverordening is voor 2019 een stimulans 

opgenomen (50% leges) voor het indienen van een aanvraag. Dit zal stapsgewijs worden 

uitgerold, beginnend in centrum. Verwachting definitieve start net voor de zomer 2019.

Evenmentenbeleid: In 2019 afronden.  Update 10/01/2019: Wordt 2019 Q4.

P-032 Samenleving 2019 Q2 Evenementenbeleid Verhoeve Nieuw Evenementenbeleid opstellen. Evenementenbeleid kan in basis in 2019 worden vastgesteld. Afronden Q1 2019 

afhankelijk van op te nemen bestuurlijke wensen.



T-410 Ruimte 2019 Q3 Kleinekernenbeleid Duindam Toezegging G 08-12-2016 Wethouder Duindam heeft een ander voorstel: de Provincie wil zelf 

werk maken van vitaliteit kleine kernen en heeft daar het instrument 

Kleine-Kernen-Beleid voor ingezet en daar ook middelen voor ter 

beschikking gesteld. Het lijkt de wethouder verstandig om nu 

onverwijld aan de slag te gaan om een nieuw Kleine-Kernen-Beleid 

op te stellen voor Hekendorp en het samen met de Provincie 

inzichtelijk te maken. Op die manier heeft zo'n traject veel meer kans 

van slagen. 

Vanuit de Werkgroep Hekendorp zal een gedragen dorspsvisie worden opgesteld. Hiervoor 

is een stagiaire aangetrokken die de werkgroep ondersteunt. 

T-438 Samenleving 2019 Q2 Dagbesteding Ouderen Kok Toezegging S 06-03-2017 De wethouder geeft aan dat begin 2017 een start wordt gemaakt met 

opstellen van plan rondom indicatievrije dagbesteding van ouderen. 

Het ontwikkelen van en indicatievrije dagbesteding is opgenomen in  het beleidsplan 

Sociaal Domein. Wij zullen de raad informeren over de voortgang. Update 23/08/2018: 

Wordt Q3 ivm inwonersbijeenkomst in juni-juli. Wordt over de zomer getild. Indicatievrije 

dagbesteding wordt opgehangen aan het ouderenbeleid (niet een opzichzelfstaand beleid, 

maar als specifieke doelgroep in de verschillende maatschappelijke opgaven) en de 

ontwikkeling van voorliggende voorzieningen. Update 10/01/2019: Komt als 

inloopvoorziening terug in Beleidsnota Sociaal Domein (MAG) in 2019 Q2.

T-443 Ruimte 2019 Q3 Ontwikkeling 

subsidieaanvragen 

duurzaamheid

Lont Toezegging R 07-03-2017 Er wordt in de gaten gehouden hoe aanvragen van subsidies voor 

duurzame initiatieven zich ontwikkelen en hoe ondervangen kan 

worden dat slechts commerciele partijen subsidies hiervoor 

aanvragen.

In de praktijk blijkt dat de huidige toetsingscriteria voldoen. Collegevoorstel over 

subsidieronde 2019 en structureel vervolg obv thematische insteek in Q1 2019. Uitwerking 

hiervan (incl. gesprekken met betreffende gemeentelijke teams en initiatieven) in Q2 en Q3. 

RIB over structureel vervolg miv 2020 in Q4.

T-473 Ruimte 2019 Q4 Botenhelling / Drinkwaterpunt Verhoeve Toezegging G 30-03-2017 Fractie Onafhankelijken stelt dat bezoekers van Oudewater meer 

hebben aan drinkwatertappunt of vuilwaterafgiftepunt dan aan 

botenhelling. De burgemeester geeft aan deze suggesties mee te 

zullen nemen.

Tijdens de sessie met de stakeholders over waterrecreatie wordt dit punt/deze suggestie 

aan de orde gesteld. Daarna wordt een plan van aanpak geschreven en met een RIB naar 

de raad gestuurd. Er wordt een memo opgesteld vanuit de werkgroep waterrecreatie 

waarin deze punten meegenomen worden. Men gaat proberen deze RIB nog in Q2 naar de 

raad te krijgen. Update: Het drinkwaterpunt is gerealiseerd op de Noord IJsselkade. 

Het budget voor de bottenhelling wordt overgeheveld naar 2019. Door de nieuwe 

wethouder recreatie en toerisme wordt in Q1 2019 naar een geschikte locatie 

gekeken. Dit is ook meegenomen in de begrotingsbehandeling en technische vragen 

hierover zijn beantwoord richting de fractie Wakkere Geelbuik. Update 07/03/2019: 

Rick: niet in Q1, maar dit jaar wordt een locatie voor de botenhelling gezocht. Dit 

gebeurt in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen rondom de binnenstad.

T-488 Ruimte 2019 Q2 Accommodatiebeleid Duindam Toezegging R 11-04-2017 Het college zal actie ondernemen richting organisaties die nu die 

geen subsidie aanvragen maar wel onder spelregels vallen en aan 

criteria voldoen.

Update 09/04/2019: Afdoeningsbrief gestuurd aan gemeenteraad. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-516 Ruimte 2019 Q2 Uitvoeringsplan bij 

wegbeheerplan

Kok Toezegging R 20-06-2017 De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van het 

uitvoeringsplan dat het college gaat vaststellen bij het 

wegbeheerplan.

Dit komt aan de orde bij de behandeling van de kadernota. Update10/01/2019: Jaarplan 

wordt in Q1 2019 opgeleverd. Update 09/04/2019: Planning Q1 wordt niet gehaald 

door wens wethouder om bij het plan een meerjarenaanpak te leveren. Wordt dus 

2019 Q2.

T-529 Ruimte 2019 Q2 Evaluatie zondagopenstelling Duindam Toezegging G 28-09-2017 Er wordt toegezegd dat na een jaar een evaluatie plaats zal vinden 

van de zondagopenstelling. De gemeenteraad wordt betrokken bij 

de wijze waarop dit precies zal plaatsvinden.

Er zal een evaluatie plaatsvinden, er moet nog vorm gegeven worden aan de manier van 

evalueren. De  gemeente en de NOVO zullen hierin samen optrekken. Update 10/01/2019: 

Vragenlijst besproken met Forum Samenleving. Afdoening wordt 2019 Q2

T-535 Samenleving 2019 Q4 Buurtpreventie Verhoeve Toezegging G 09-11-2017 Na een jaar wordt een evaluatie inzake buurtpreventie gehouden. Een jaar na start buurtbemiddeling (start pm september 2018). Update: Buurtbemiddeling is 

nog niet ingevoerd, het hangt op deelname van een cruciale partij. De besprekingen 

daarmee lopen nog. Men verwacht niet eerder dan na de zomer te kunnen starten met 

inzet Buurtbemiddeling in Oudewater. Een evaluatie op zijn vroegst eind 2019.

T-545 Samenleving 2019 Q1 Werkbezoek 'Kosten backoffice 

sociaal domein'

Duindam Toezegging S 05-02-2018 Wethouder Duindam zegt toe een werkbezoek aan de afdeling 

administratie te organiseren om zaken rondom de 

raadsinformatiebrief ‘Kosten backoffice sociaal domein’ verder te 

verduidelijken.

Update 09/04/2019: Afdoeningsbrief gestuurd aan gemeenteraad. Werkbezoek vindt 

plaats op dinsdag 14 mei. Toezegging kan hiermee worden afgedaan.



T-557 Samenleving 2019 Q2 Responsetijd ambulances Kok Toezegging G 07-06-2018 Wethouder Kok zegt toe zich bij de RAVU hard te maken voor een 

kortere responsetijd voor Oudewater bij de aanrijtijden van 

ambulances.

Update 11/04/2019: Afdoeningbrief aan gemeenteraad gestuurd. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-558 Ruimte 2019 Q3 Bomenplan Lange Linschoten Duindam Toezegging G 07-06-2018 Wethouder Duindam zegt toe een bomenplan voor de Lange 

Linschoten met de gemeenteraad te zullen bespreken. Het jaagpad 

wordt op delen van de Lange Linschoten zichtbaar gemaakt, en op 

andere delen kan, in overleg met aanwonenden, gekozen worden 

voor herbeplanting met bomen.

De Provincie is het bevoegd gezag. Het resultaat van het overleg met de Provincie over 

het bomenplan zal terug gekoppeld aan de Raad. De verwachting is dat dit eind Q2 of 

begin Q3 zal zijn.

T-572 Samenleving 2019 Q1 Rapportage Q1 en Q2 Ferm 

Werk

Duindam Toezegging S 10-09-2018 Wethouder Duindam zegt toe vragen vanuit CDA-fractie inzake 

raadsinformatiebrieven ‘Rapportage Q1 en Q2 Ferm Werk’ 

schriftelijk te beantwoorden.

Update 10/01/2019: Afdoening wordt 2019 Q1. Update 07/05/2019: Afdoeningsbrief aan 

gemeenteraad gestuurd. Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-579 Ruimte 2019 Q1 Splitsen bedrijfspercelen Duindam Toezegging G 18-10-2018

Wethouder Duindam zegt toe dat binnen drie maanden een voorstel 

voorligt met een oplossing van de problematiek bij Papekopperdijk 8 

(splitsen bedrijfsperceel). Voor andere adressen geldt dat binnen 

zes maanden een voorstel voorligt voor een oplossing.

Update 25/04/2019: Voorstel is ambtelijk gereed maar nog gesprek over tussen 

organistatie en portefeuillehouder.

T-582 Samenleving 2019 Q1 Traplift Stadhuis Kok Toezegging G 12-11-2018 Wethouder Kok zegt toe zo snel mogelijk over te willen gaan tot de 

realisatie van een traplift in het stadhuis, zodat ook de bovenste 

verdieping door invalide bezoekers bereikt kan worden.

Update 10/01/2019: De aanleg van een traplift was tot dusverre technisch onmogelijk 

vanwege de beschikbare ruimte. Inmiddels bestaan er trapliften die op deze locatie 

zouden passen. Op dit moment zijn we in afwachting van een advies van de 

Monumentcommissie. Deze voorziening is in de begroting niet voorzien, de kosten 

worden geraamd op € 15.000,-

T-583 Samenleving 2019 Q2 Populatiebekostiging Kok Toezegging G 12-11-2018 Wethouder Kok zegt toe nader terug te zullen komen op 

populatiebekostiging.

T-584 Samenleving 2019 Q2 Gemeenschappelijke 

Regelingen

Kok Toezegging S 03-12-2018 Wethouder Kok zegt toe te komen met een notitie inzake beter grip 

op gemeenschappelijke regelingen.

T-586 Ruimte 2019 Q2 Afvalscheiding in publieke 

ruimte

Lont Toezegging R 04-12-2018 Wethouder Lont zegt toe de suggestie over afvalscheiding in de 

publieke ruimte te verkennen. Update: deze toezegging wordt nog 

eens herhaald tijdens raadsvergadering 13/12/2018. Daarbij geeft hij 

ook aan een nulmeting te zullen houden.

Update 07/02/2019: het grondstoffenplan is vastgeteld en nu in fase implementatie, 

waaronder nieuwsbrief Q1. Update 09/04/2019: Eerste nieuwsbrief is verstuurd. De 

implementatie vordert gestaag.

T-591 Ruimte 2019 Q4 Kwaliteitsimpuls ondergrondse 

containers

Lont Toezegging G 13-12-2018 Wethouder Lont zegt toe bij de plaatsing van ondergrondse 

containers nadrukkelijk rekening te houden met de invulling van de 

openbare ruimte (n.a.v. ingetrokken motie hierover).

Update 07/02/2019: komende tijd worden alle oude bakken vervangen waarbij specifiek ook 

aandacht is voor zorgvuldig en nette inpassing. Update 09/05/2019: RIB in voorbereiding 

over dit onderwerp.

T-592 Ruimte 2019 Q4 100 - 100 - 100 Lont Toezegging G 13-12-2018 Wethouder Lont zegt toe een oproep te doen om '100 - 100 - 100' 

succesvol te laten werken (100 gezinnen, 100 dagen, 100% 

afvalvrij).

Update 09/05/2019: RIB in voorbereiding over dit onderwerp.

T-593 Samenleving 2019 Q4 Tariefstijgingen lokale 

belastingen

Lont Toezegging G 13-12-2018 Wethouder Lont houdt tariefstijgingen van lokale belastingen onder 

de loupe en komt hierop terug bij de gemeenteraad.

Update 09/05/2019: Komt aan de orde tijdens Auditcommissie 20 juni 2019.

T-595 Samenleving 2019 Q2 Stuk Marleen Stikker Kok Toezegging S 28-01-2019 Wethouder Kok zegt toe het aangehaalde stuk door de heer Knol 

van Marleen Stikker te zullen lezen en hierop terug te komen richting 

gemeenteraad.

Update 11/04/2019: Afdoeningbrief aan gemeenteraad gestuurd. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-596 Samenleving 2019 Q3 Evaluatie Alcohol- en 

Drugsbeleid

Verhoeve Toezegging S 28-01-2019 Burgemeester Verhoeve zegt toe een evaluatie te houden inzake 

beleid op het gebied van alcohol en drugs en deze evaluatie met de 

gemeenteraad te zullen delen.

Update 25/04/2019: Wordt meegenomen in raads avond over onderwerp. Zie ook T-

600

T-600 Samenleving 2019 Q3 Landelijke ontwikkelingen 

alcohol- en drugsbeleid

Kok Toezegging S 28-01-2019

Wethouder Kok zegt toe landelijke ontwikkelingen mee te nemen bij 

de behandeling van het onderwerp alcohol en drugs.

Update 11/03/2019 Landelijke ontwikkelingen worden zowel meegenomen in de 

evaluatie en discussie met de raad (Q2) als met in de vaststelling van een nieuw PnH 

plan (Q3)

T-601 Ruimte 2019 Q4 Verkeersmaatregelen 

Wilhelmina van Pruisenbrug

Kok Toezegging R 29-01-2019

Wethouder Kok zegt toe punten vanuit Dorpsplatform Hekendorp 

inzake verkeersmaatregelen rondom brug en handhaving 

parkeerpunten mee te zullen nemen in verdere planvorming en dit 

verder met het Dorpsplatform te bespreken. 

Update 25/02/2019: eventuele uitbreiding fietsparkeren bushaltes worden 

meegenomen aan werkzaamheden WvP brug (zie T-608). Werkzaamheden WvP brug 

starten naar verwachting Q4 2019

T-602 Ruimte 2019 Q1 Bomeneffectanalyse Duindam Toezegging R 29-01-2019 Wethouder Duindam zegt toe terug te komen op de vraag van de 

heer Wildeman of bij bouwplannen standaard sprake is van een 

‘bomeneffectanalyse’ in de procedure.

Update 14/03/2019: beantwoording vindt plaats via een Raadsinformatiebrief. Update 

25/04/2019: RIB aan raad gestuurd. Toezegging kan hiermee worden afgedaan.



T-603 Ruimte 2019 Q3 Terugkopen openbare 

verlichting

Duindam Toezegging R 29-01-2019 Wethouder Duindam zegt toe met een verdere uitwerking te komen 

van het mogelijk terugkopen van openbare verlichting in de 

gemeente van CityTec.

Update 25/04/2019: Gesprekken met Citytec zijn opgestart. Wachten op offerte vanuit 

hen. Tussentijds opstellen van PVA

T-606 Ruimte 2019 Q2 Overeenkomst bouwer Oranje 

Bolwerck

Duindam Toezegging G 07-02-2019

Wethouder Duindam zegt toe om de overeenkomst die met een 

ondernemer wordt gesloten voor realisatie aan de gemeenteraad 

voor te leggen door middel van een ‘wensen en bedenkingen 

procedure’ ex artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet.

Update 17/04/2019: gesprekken met ontwikkelaar lopen; op dit moment wordt 

aanpak mbt archeologie, sanering en contractvorming bepaald. Uitkomst hiervan 

volgt in projectplan in de raad in juni 2019.

T-607 Ruimte 2019 Q2 Mogelijke uitbreiding 

begraafplaats

Duindam Toezegging G 07-02-2019 Wethouder Duindam zegt toe bij de verdere planontwikkeling het 

verzoek tot uitbreiding vanuit de begraafplaats aan de overzijde van 

het project mee te nemen.

Update 25/04/2019: De begraafplaats wordt niet worden meegenomen met de 

procedure voor het Oranje Bolwerck. 

Het plan zal bij het omgevingsplan “Binnenstad” worden meegenomen. 

T-608 Ruimte 2019 Q1 Bewonersavond Wilhelmina 

van Pruisebrug

Kok Toezegging G 07-02-2019 Wethouder Kok zegt toe om in overleg met Dorpsplatform 

Hekendorp eventueel met een bewonersavond te komen over een 

tijdelijke oeververbinding.

Update 25/04/2019: Bewonersavond is gehouden op 24 april 2019. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-609 Samenleving 2019 Q2 Juistheid Ricisokaarten Verhoeve Toezegging G 07-02-2019 De burgemeester zegt, na een opmerking vanuit de CDA-fractie 

over de juistheid van de risicokaarten, toe bij de VRU te vragen om 

een geüpdatete versie van de kaarten.

Update 25/04/2019: Afdoeningsbrief aan raad gestuurd. Toezegging kan hiermee 

worden afgedaan.

T-610 Samenleving 2019 Q2 Ontwikkel- en egalisatiereserve 

VRU

Verhoeve Toezegging G 07-02-2019

De burgemeester zegt, na een vraag vanuit de CU/SGP-fractie, toe 

om bij de VRU om een nadere onderbouwing voor het instellen van 

een organisatie- en egalisatiereserve te vragen.

Update 25/04/2019: Afdoeningsbrief aan raad gestuurd. Toezegging kan hiermee 

worden afgedaan.

T-611 Samenleving 2019 Q2 Kadernota 2020 Ferm Werk Duindam Toezegging S 04-03-2019 Wethouder Duindam zegt toe met een voorstel richting de 

gemeenteraad te komen inzake de behandeling van de Kadernota 

2020 van Ferm Werk.

Update 09/04/2019: Toelichting gegeven tijdens gecombineerd Forum Samenleving / 

Forum Ruimte op 08-04-2019 door directeur Ferm Werk én college. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-612 Samenleving 2019 Q2 Uitvraag De Klepper Kok Toezegging G 14-03-2019

De heer Boreel – de Mauregnault gaat in op ingekomen stuk 14 

(afdoening motie ‘Richtinggevend accommodatiebeleid’). De heer 

Boreel vraagt om de uitvraag inzake de ontwikkeling van De 

Klepper. Door wethouder Kok wordt toegezegd dit toe te sturen.

Update 09/04/2019: RIB inzake dit onderwerp is aan gemeenteraad gestuurd. 

Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-613 Ruimte 2019 Q2 Parkeerproblematiek Lange 

Burchwal en Wijngaardstraat

Kok Toezegging G 14-03-2019 Wethouder Kok zegt toe in gesprek te gaan met de gemeenteraad 

en stad als geheel hoe parkeerproblematiek in het centrum opgelost 

kan worden.

T-614 Ruimte Vervolgstappen 

Omgevingsagenda

Duindam Toezegging G 14-03-2019 Wethouder Duindam zegt toe dat vervolgstappen rondom het 

opstellen van de omgevingsagenda via de gemeenteraad zullen 

verlopen.

T-615 Samenleving Technische vragen RIB 

'Dashboard sociaal domein'

Kok Toezegging S 08-04-2019

Wethouder Kok zegt toe vooraf gestelde vragen vanuit de VVD/D66-

fractie inzake raadsinformatiebrief ‘Dashboard sociaal domein 

Oudewater 2018’ schriftelijk te zullen beantwoorden.

Update 11/04/2019: Afdoeningbrief aan gemeenteraad gestuurd. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-616 Ruimte Sloop Schuylenburcht Kok Toezegging S 08-04-2019 Mevrouw Van Eck vraagt het college aandacht te hebben voor 

goede invulling van braakliggend terrein na het slopen van de 

Schuylenburcht. Wethouder Kok zegt dit toe.

Update 23/04/2019: gesprekken met Woningraat lopen, hierin is dit een 

aandachtspunt.

T-617 Samenleving Brief Stadsteam Kok Toezegging G 18-04-2019 Diverse raadsleden stellen stuk A14 (Ingekomen stuk Stadsteam 

Oudewater – Verkenning 2019) aan de orde. Wethouder Kok zegt 

toe om de gemeenteraad een afschrift te sturen van de brief die het 

college van B&W aan het Stadsteam stuurt in reactie op de brief van 

het Stadsteam.

T-618 Ruimte Motie kilmaatbeheersing 

Cultuurhuis

Duindam Toezegging G 18-04-2019 Wethouder Duindam zegt toe om - in de geest van de ingetrokken 

motie van de Onafhankelijken-fractie – met oplossingen te komen 

om de hitte in het Cultuurhuis tegen te gaan. De gemeenteraad 

wordt hierover nader geïnformeerd.

T-619 Ruimte Scholen Cultuurhuis Duindam Toezegging G 18-04-2019 Wethouder Duindam zegt toe in gesprek te gaan met scholen in het 

Cultuurhuis en hierbij te vragen of de scholen ook last ondervinden 

van hitte in de zomer.


