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

M-011 Ruimte 2021 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 

09/01/2020: 1. Ontwikkeling Statenland in eerste stadium.2. Zwembad: raadsmotie op 12-

12-2019 aangenomen. Startnotitie in college Q1 2020. Afdoening wordt 2020 Q3 ipv 2019 

Q4. Update 18/02/2021: update februari: Het project loopt. Op motie M040 is bij RIB 16 juni 

2020 20r.00662 gereageerd. Momenteel wordt aan intentieovereenkomst met sbzo  

gewerkt. Daarna wordt realisatiebesluit (raadsvoorstel) voorbereid. Verwachting Q2 2021.

M-023 Ruimte 2020 Q4 Visie elementen voor het 

invullen van vier bestaande 

woningbouwlocaties

Duindam Motie G 12-11-2018  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. 

Update 11/06/2019: Stedenbouwkundig plan Schuylenburcht komt september 2019 in de 

raad. Intentie-overeenkomst en grondprijs Oranje Bolwerk komen november 2019 in de 

raad, inclusief ontwikkelvoorstel. Wethouder Lont zegt in Forum Ruimte 28/05/2019 

schriftelijk terug te komen op vragen van mevrouw De Vor (CDA) hierover. 

Update 09/01/2020: Schuylenburcht - stedenbouwkundige visie vastgesteld in raad 

november. Intentieovereenkomst en BKP in college Q1 2020. Oranje Bolwerck - bieding in 

college Q1 2020. Wijngaardstraat - exploitatieovereenkomst in college Q2 2020, 

bestemmingsplanprocedure in gang, start bouw verwacht in Q4 2020. Westerwal - zie M-

018. 

Update 03/08/2020: 7 mei 2020 is de stedenbouwkundige visie Westerwal met 

bijbehorende samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Aanvullende vragen over de 

financiële onderbouwing worden in een RIB beantwoord. Opstellen beeldkwaliteitsplan is 

gestart, naar verwachting in derde kwartaal 2020 ter besluitvorming in de raad.

M-026 Ruimte 2020 Q4 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. 

Update 11/06/2019: Intentie-overeenkomst en grondprijs Oranje Bolwerk komen november 

2019 in de raad, inclusief ontwikkelvoorstel. In het ontwikkelvoorstel worden nieuwe 

plattegronden opgenomen (met een groter oppervlakte van de starterswoningen). 

Afdoening aangepast van 2019 Q3 naar 2020 Q1. 

Update 20-02-2020: Afdoening van 2020 Q1 naar 2020 Q4.



M-032 Ruimte 2020 Q1 Trots op de boer! Duindam Motie G 07-11-2019  Spreekt uit, dat de gemeente Oudewater:

 -grote waardering heeft voor het werk van alle boeren en haar 

steunt, in het bijzonder de boeren uit onze gemeente. 

 -ziet met hoeveel passie zij bezig zijn met het produceren van 

voedsel, het onderhouden van de natuur én hoeveel liefde zij 

hebben voor hun vak én dieren.

 -het om die reden onwenselijk vindt dat agrarisch ondernemers 

gedwongen hun bedrijf zouden moeten verplaatsten ten behoeve 

van stikstofreductie wetgeving. 

 -de wens heeft samen met boeren op te trekken bij het vormgeven 

van stikstofreductie wetgeving om zo de toekomst van boeren in 

Oudewater beter te waarborgen.

 -bovenstaande overbrengt bij Gedeputeerde Staten van de 

provincie Utrecht en alle overleggen waarin bepaald wordt hoe de 

stikstofreductie wetgeving ingevuld gaat worden.

 -De waardering voor het vak van de boer daarnaast breder 

gestalte te geven in Oudewater, door de bekendheid met het 

boerenbedrijf te vergroten, bijvoorbeeld door het realiseren van 

werkbezoeken bij Oudewaterse boeren.

M-034 Ruimte 2020 Q2 Zwaar verkeer Lange Burchwal Kok Motie G 14-11-2019 Draagt het college op:

- Voor de geplande uitvoering van de reconstructie uit te werken hoe 

het zware verkeer  geweerd kan worden en hoe er omgegaan kan 

worden met het zware verkeer voor de bouw in de Sint Janstraat en 

het Oranje Bolwerck.

Update 13/02/2020: Loopt. Er is gezamenlijk overleg tussen projectteam Lange Burchwal 

en Projectteam Oranjebolwerck/Wijngaardstraat om knelpunten te inventariseren en waar 

mogelijk hiervoor oplossingen te organiseren i.r.t. o.a. het zwaar verkeer. Update 

11/02/2021: Loopt. Onderdeel van uitwerking Masterplan Binnenstad Oudewater.

M-036 Ruimte 2020 Q2 Bevoorrading winkels 

Leeuweringerstraat

Kok Motie G 14-11-2019 Verzoekt het college om

 -In nauw overleg met betrokken ondernemers te komen tot een 

adequate oplossing, zodat deze verzekerd zijn van bevoorrading 

tijdens en na de herinrichting van de Wijngaardstraat;

Update 13/01/2020: Loopt. Zodra er een aannemer is geselecteerd zal er en faseringsplan 

gemaakt worden met hierop de werkvolgorde. Op basis hiervan wordt een bewonersavond 

georganiseerd worden waar practische zaken als bereikbaarheid van percelen besproken 

worden. Hier zullen ook de ondernemers bij betrokken worden. Ondernemers die het 

meeste overlast gaan ondervinden of tijdelijk de bevoorrading anders moeten organiseren 

worden op voorhand in het proces betrokken om te komen tot werkbare oplossingen. 

Update 11/02/2021: Loopt. Onderdeel van uitwerking Masterplan Binnenstad Oudewater.

M-037 Ruimte 2020 Q3 Beeldkwaliteitsplan Tappersheul 

III

Duindam Motie G 14-11-2019 Spreekt uit:

Dat met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan de raad nog geen 

uitspraken doet over de planologische aanvaardbaarheid van de 

invulling van het gebied Tappersheul III.

Update 12/01/2021: Concept bestemmingsplan in maartcyclus. Update 16/02/2021: RIB 

over stand van zaken aan gemeenteraad gestuurd op 14/02/2021.

M-039 Ruimte 2020 Q2 Stedenbouwkundige visie 

Schuylenburcht

Kok Motie G 14-11-2019 Draagt het college op:

- In goed overleg te komen tot een overeenkomst met  Woningraat, 

Abrona, Wulverhorst en Onderling Sterk waarbij er voor 

bovenstaande doelgroepen voldoende, adequate huisvesting in 

locatie Schuylenburcht gerealiseerd kan worden. 

Update 13/01/2020: De gesprekken vinden momenteel plaats.

M-040 Ruimte 2021 Q2 Zwembad Duindam Motie G 12-12-2019 Zie motie voor de uitgebreide tekst. Update 18/02/2021: update februari: Het project loopt. Op motie M040 is bij RIB 16 juni 

2020 20r.00662 gereageerd. Momenteel wordt aan intentieovereenkomst met sbzo  

gewerkt. Daarna wordt realisatiebesluit (raadsvoorstel) voorbereid. Verwachting Q2 2021.

M-042 Samenleving 2020 Q3 Horecavergunningen in 

coronatijd

Duindam Motie G 11-05-2020 Verzoekt het College om naar (letterlijke) verruiming te kijken voor 

de terrasvergunningen om hiermee de horeca uitbaters enigszins 

ruimte te geven.



M-043 Samenleving 2020 Q4 Behoud hotel - restaurant 

Abrona als zorgvoorziening

Duindam Motie G 11-06-2020 Verzoekt het college om: 

 

 -Alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen 

het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de 

mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de 

maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht;

 -Zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de 

resultaten van dit onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig 

mogelijk te heropenen.  

M-046 Samenleving 2020 Q4 Verkoopvoorwaarden Abrona Duindam Motie G 14-07-2020 Draagt het college op om

 -Als inzet met de gesprekken met Abrona de volgende voorwaarde 

maximaal leidend te laten zijn in het verkoopproces:  

 

Dat de primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-

restaurant als dagbesteding voor volwassen met een verstandelijke 

beperking (GZ-cliënten), begeleid door zorgprofessionals 

gefinancierd uit de Wet langdurige zorg voor onbepaalde tijd 

gewaarborgd is.

M-047 Ruimte 2020 Q4 Ruimtelijke contour REP 

U10/U16

Duindam Motie G 14-07-2020 spreekt uit als zijn mening 

– dat het Nationaal Landschap “het Groene Hart” een erkenning 

verdient als dragend element in de ruimtelijke contour;

– dat het Groene Hart ook op de kaartbeelden opgenomen moet 

worden en als onderdeel van het “natte Westen” wordt ingebouwd;

– dat de reeds aanwezige grote kwaliteiten van het Groene Hart als 

zodanig benut moeten worden en niet slechts ingepast moeten 

worden in de ontwikkelingen vanuit het stedelijk gebied 

(landschappen voor de toekomst in plaats van landschappen van de 

toekomst);

– dat samen met de landbouw, als belangrijke beheerder van het 

cultuurlandschap, ontwikkelingen en kansen voor die sector worden 

gezocht, in het belang van duurzame (regionale) voedselproductie, 

mede ter behoud van het karakteristieke landschap. 

Update 18/02/2021: Update februari: De aangenomen motie wordt door het REP-team van 

de U16 in behandeling genomen en verwerkt in de uitwerking van het Ruimtelijk 

Economisch Perspectief (REP). De wijze waarop het REP-team met alle ingediende moties 

is omgegaan, zal duidelijk worden gemaakt bij het voorleggen van het REP aan de 

gemeenteraad. Naar verwachting vindt dit in het tweede kwartaal van 2021 plaats. 

M-050 Samenleving 2021 Q2 Viering en gedenking De Vries Motie G 24-11-2020 Verzoekt het college: 

 -Het idee te lanceren, stimuleren en waar mogelijk ondersteunen, 

om samen met verenigingen, horeca, ondernemers en bewoners en 

wanneer het veilig kan, een periode van viering en gedenken te 

organiseren waarop we herdenken, gedenken en vieren. 

 -Tijdens deze periode van gedenken en vieren aandacht te (laten) 

geven aan gemiste mensen, gemiste vrijheid en gemiste festiviteiten.

M-051 Samenleving 2021 Q2 Weeskinderen van Oudewater Lont Motie G 24-11-2020 Verzoekt het college: 

 -Te onderzoeken op welke nieuwe, vrij toegankelijke locatie dit 

schilderij gehangen kan worden;

 -Een afbeelding van dit schilderij op de oude locatie van het 

Weeshuis (het gasplein) te laten plaatsen, om dit prachtige schilderij 

aan een breder publiek bekend te maken;

 -De gemeenteraad uiterlijk in Q2 2021 te informeren over het 

onderzoek en uiterlijk in Q2 2021 een afbeelding van het schilderij op 

de oude locatie te laten plaatsen; 



M-052 Ruimte 2021 Q2 Solar carports Lont Motie G 24-11-2020 Verzoekt het college: 

 1.Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de eigen 

parkeerplaatsen te overkappen of te laten overkappen door derde 

partijen, zoals energiecooperaties; 

 2.Deze online tool onder de aandacht brengen van eigenaren van 

grote parkeerterreinen, zoals de supermarkten;

 3.Het concept ‘solar carports’ te betrekken bij 

nieuwbouwontwikkelingen waar parkeerplaatsen en/of carports 

worden gerealiseerd (zoals Schuylenburgt en Westerwal);

 4.De gemeenteraad uiterlijk in Q2 2021 te rapporteren over de 

stand van zaken;

M-053 Ruimte 2021 Q2 Eerst luisteren, dan besluiten Lont Motie G 17-12-2020 Verzoekt het college:

 •Zo spoedig mogelijk de inspraakreacties en het afwegingskader aan 

de gemeenteraad voor te leggen, om recht te doen aan onze 

inwoners zodat we hier als gemeenteraad over kunnen spreken en 

besluiten hierover kunnen nemen;

Update 14/06/2021: Op agenda voor raadscyclus juni / juli 2021. Motie kan hiermee 

worden afgedaan.

M-055 Ruimte 2021 Q2 Op de fiets naar de stad Kok Motie G 04-02-2021 Verzoekt het college om:

 -De aanbevelingen van de werkgroep over fiets(parkeren) in de 

binnenstad te betrekken bij het opknappen van de ‘H’ rond de Markt 

in het kader van het masterplan Binnenstad;

Update 01/04/2021: We stellen momenteel een fietsbeleidsplan voor Oudewater op, we 

nemen de aanbevelingen van de werkgroep fiets(parkeren) mee in onze overwegingen. We 

streven naar besluitvorming fietsbeleid september 2021. Het opknappen van de 'H' rond de 

markt staat gepland voor (datum).

M-056 Ruimte 2021 Q3 Verkoopvoorwaarde 

starterswoningen Oranje 

Bolkwerck

Duindam Motie G 08-02-2021 Verzoekt het college om:

 -Te realiseren starterskoopwoningen aan te bieden door middel 

van een MGE-regeling;

 -De voorwaarden waaronder de starterswoningen verkocht 

worden, inclusief de financiële paragraaf, aan de gemeenteraad voor 

te leggen;

M-057 Ruimte 2021 Q2 Gemeentelijke 

doelgroepenverordening

Duindam Motie G 08-02-2021 Draagt het college op om:

 -Voor de doelgroep starters een gemeentelijke 

doelgroepenverordening op te stellen;

 -Deze doelgroepenverordening in het eerste kwartaal van 2021 

aan de gemeenteraad voor te leggen;



M-058 Samenleving 2021 Q3 Vertrouwelijk als het moet, 

openbaar als het kan

Van der Lugt Motie G 22-04-2021 Verzoekt de griffier om:

 -In overleg met de werkgroep ‘Reglement van Orde’ een notitie op te 

stellen om het proces rondom de geheimhouding van 

raadsvoorstellen en -bijeenkomsten te verduidelijken en te 

verbeteren;

 -Daarin de volgende zaken op te nemen: 

 
 Het uitgangspunt vormt dat raadsvoorstellen zoveel mogelijk in 

openbaarheid besproken worden;

 
 Als het college zaken in vertrouwelijkheid aan de Raad wil 

voorleggen biedt zij het presidium een notitie aan, waarin 

overwegingen om een raadsvoorstel geheim te verklaren met het 

presidium en de Raad gedeeld worden;

 
 Deze notitie in de (te openbaren) besluitenlijst van het presidium 

op te laten nemen en/of aan de raadsleden toe te sturen, zodat ruim 

van tevoren duidelijk is waarom een stuk vertrouwelijk behandeld 

wordt;

 
 Vertrouwelijke gegevens worden zoveel mogelijk in een bijlage van 

een raadsvoorstel opgenomen, zodat enkel deze bijlage 

vertrouwelijk verklaard hoeft te worden; 

 -Deze notitie in het 3e kwartaal van 2021 aan de Raad ter 

bespreking aan te bieden. 

M-059 Samenleving 2021 Q3 Zonder geld geen gemeenten Van der Lugt Motie G 14-06-2021 Besluit:

De motie Zonder geld geen gemeenten van de gemeente 

Zoetermeer mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten op 16 juni 2021.

P-022 Samenleving 2020 Q4 Horecavergunningen bijwerken Duindam 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 2020 is een bedrag van 40.000,- gereserveerd om de 

bestaande voorraad inrichtingen te actualiseren. In de legesverordening is voor 2020 een 

stimulans opgenomen (50% leges) voor het indienen van een aanvraag.  De 

paracommerciele inrichtingen worden in deze actualisatie meegenomen. De actualisatie is 

gestart in januari 2020. 

Update 11/11/2019: Vanwege tekort aan capaciteit en daarnaast het ontbreken van een 

terrassenbeleid wordt verzocht het toegekende budget van 2019 door te zetten naar 2020. 

In januari 2020 is het project opgestart. Verwachting is dat het met het totale budget binnen 

1 jaar grotendeels kan worden afgerond. Wordt dus 2020 Q4. Update 18/02/2021: In 2018 

is er bestuurlijk opdracht gegeven tot het actualiseren van de horeca vergunningen in 

Oudewater. Aanleiding hiertoe was om te komen tot een betere basis voor 

handhavingstaken. Begin 2020 zijn de horecaondernemers aangeschreven, maar vanwege 

corona is er in 2020 feitelijk geen verdere invulling  gegeven aan het project. Wel is er inzet 

geweest op de actualisatie maar meer vanuit de lijn dan zoals bedoeld was vanuit de 

projectvorm. 

In 2021 en verder zullen de werkzaamheden rondom de actualisatie van de 

horecavergunningen verder gaan binnen de lijn. Om hier goed invulling aan te geven is in 

collegebesluit 20A.01322 besloten om voor de komende 4 jaar een horeca coördinator aan 

te stellen van het gereserveerde budget.



P-032 Samenleving 2020 Q3 Evenementenbeleid De Vries Politieke Agenda N.v.t. Nieuw Evenementenbeleid opstellen. Update 16/06/2019: Eind juni wordt basisversie met portefeuillehouder besproken waarna 

voorstel wordt uitgewerkt en via college aan de raad word aangeboden. Planning 2020 Q1. 

Update 25/09/2019: Beslissing over aanpassing basisbeleid is vertraagd en ligt nog bij 

college i.v.m. aanvullende financiën. Zie P-022. Update 07/01/20 het project is gestart. De 

verwachting is dat in Q2 een concept gereed is voor inspraak zodat na de zomer een 

defintief beleid kan worden vastgesteld. Afdoening wordt dus verplaatst van 2020 Q1 naar 

2020 Q2. Update 20/02/2020: Afdoening wordt 2020 Q3 ipv 2020 Q2. Update 15/06/2020: 

Voorstel in raadscyclus september / oktober 2020. Update 09/11/2020: Van de agenda 

gehaald tijdens raad 05/11/2020. Update 18/02/2021: Het concept-evenementenbeleid 

wordt momenteel iom de burgemeester opnieuw beoordeeld. Daarna zal het in april aan 

gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Update 14/06/2021: Geagendeerd 

voor raadscyclus juni / juli 2021. Punt is hiermee afgedaan.

T-443 Ruimte 2019 Q4 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. 

Update 25/09/2019: RIB over structureel vervolg miv 2020 in Q4. Update 12/01/2021: 

Loopt. Komt een aparte RIB in Q1 2021.

T-584 Samenleving 2021 Q1 Gemeenschappelijke 

Regelingen

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

op gemeenschappelijke regelingen.

Update 13/06.2019: Notitie hierover opgesteld door griffier; wordt besproken tijdens 

presidium 18/06/2019. Notitie wordt vervolgens verder uitgewerkt. Update 25/09/2019: 

Aanpak parallel aan die in Woerden, het idee is per verbonden partij overzicht van 

afspraken te hebben en hierover driemaandelijks te rapporteren. Update 13/01/2020: 

Concept nota is gereed; aanbieding aan gemeenteraad verwacht in 2020 Q1. Update 

15/06/2020: Nota is gereed. In gemeenteraad in september-cyclus 2020. Afdoening wordt 

hiermee 2020 Q3. Update 01/04/2021: Informatieavond over dit onderwerp voor 

gemeenteraad op 20/05/2021.

T-601 Ruimte 2020 Q1 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. Update 20-02-2020: Werkzaamheden starten in Q1 2020. 

Afdoeningstermijn wordt hierdoor aangepast.

T-603 Ruimte 2020 Q1 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. Update 13/06/2019: Wij hebben inmiddels een offerte 

ontvangen en zijn deze aan het analyseren. Op basis van deze informatie stellen wij een 

businesscase op die nodig is voor een goede advisering. Update 03/07/2019: Wordt 

uitgesteld naar Q4 2019. Update 21-10-2019: Er was aanvullende informatie nodig die 

nodig was voor een goede analyse van het areaal. deze is inmiddels verkregen. De 

resultaten van de businesscase zijn inzichtelijk in Q1 2020.

T-620 Samenleving 2021 Q1 Collegewerkprogramma Duindam Toezegging S 27-05-2019 De heer Gabriels vraagt wanneer een nieuwe versie van het 

collegewerkprogramma tegemoet kan worden gezien. Wethouder 

Duindam zegt toe hierop terug te zullen komen.

Update 29/08/2019: Medio 2020 komt een tussentijdse evaluatie van de vorderingen. 

Update 12/01/2021: Loopt. Q1 middels RIB aan de raad.



T-628 Samenleving 2020 Q3 Dekkingsmogelijkheden 

vervangingsinvesteringen

Kok Toezegging S 01-07-2019 Wethouder Kok zegt toe de gemeenteraad te informeren inzake 

dekkingsmogelijkheden vanuit de provincie voor 

vervangingsinvesteringen zoals genoemd in de bijlage met overzicht 

van vervangingsinvesteringen bij het raadsvoorstel 

(Voorjaarsrapportage 2019).

 Update 13/02/2020:1.Verkennen of provincie open staat om eigendom Vierbergenweg op 

termijn over te nemen

 2.Verkennen of provinciale subsidie mogelijk is indien fietspad “Van Zyllpad” wordt 

geasfalteerd. 

 

Vierbergenweg:  ambtelijk heeft eerste verkenning plaatsgevonden. Hier moet een 

teamoverstijgend projectteam geformeerd worden voor het vervolg. Dit wordt op 

teamleidersoverleg besproken. Zodra hier duidelijkheid is wordt de nieuwe interne trekker 

benoemd.

 

Over subsidieaanvraag voor het Van Zyllpad wordt naar verwachting in februari door de 

provincie besloten. In geval van subsidie wordt het geasfalteerd (functieverbetering), 

zonder subsidie wordt regulier onderhoud gepleegd. Uitvoering uiterlijk 3e kwartaal 2020. 

Update 09/11/2020: inmiddels is projectleider Bart Herremans aangesteld als interne 

trekker voor dit dossier. Er worden nu inventariserende gesprekken met provincie gevoerd. 

Daarnaast wordt technische staat in kaart gebracht. Op basis hiervan moeten eventuele 

overdrachtgelden bepaald worden. Update 01/04/2021: Update maart: gesprekken met 

Provincie zijn gaande. Verwachting is dat PU vraagt om bruidsschat. Afwachten. 

Technische staat is in kaart gebracht. 

T-637 Samenleving 2020 Q2 Thuishuisproject Kok Toezegging G 11-07-2019 Wethouder Kok zegt toe dat gezamenlijk – college en 

gemeenteraad; coalitie en oppositie – vorm gegeven zal worden aan 

de strijd tegen eenzaamheid.

Update 18/11/2019: College laat weten dat afdoening in 2020 Q2 zal zijn. Update 

13/01/2020: Eenzaamheid is een thema voor de open tafel geweest . Er wordt  in Q1  2020 

een training eenzaamheid georganiseerd voor alle maatschppelijke partners i.s.m. de 

Wulverhorst. Ouderen langer thuis neemt het thema eenzaamheid mee (preventief 

huisbezoek). En eenzaamheid is een vast onderwerp van de opgaventeams. Update 

18/02/2021: Update februari: Het opgaveteam Ouderen Langer Thuis heeft maandelijks 

een digitaal overleg over eenzaamheid (in coronatijd) met sleutelfiguren van het 

maatschappelijk veld. Partijen wisselen informatie en ideeën uit; ze versterken elkaar in hun 

aanpak.. Op 21 januari is de raad bijgepraat over het sociaal domein, waaronder dit thema.

T-650 Ruimte 2020 Q1 Bouwtempo Schuylenburcht Kok Toezegging S 28-10-2019 Wethouder Kok zegt toe het bouwtempo bij de nieuwbouw van 

Schuylenburcht nader te zullen laten onderzoeken.

Update 18/02/2021: Update februari: grove planning is dit jaar bestemmingsplan vaststellen 

in de raad. Eind  van het jaar verlenen van de omgevingsvergunning en 2022 bouwen. 

Probleem is dat de VVE Ijsselstaete zich actief verzet tegen de plannen en mogelijl tot de 

Raad van State gaat. Dat betekent dan pas bouwen in 2023. 

T-651 Ruimte 2020 Q1 Behoud naam Schuylenburcht Duindam Toezegging S 28-10-2019 Wethouder Duindam zegt toe in gesprek te gaan met de ‘Commissie 

naamgeving van de openbare ruimte’ om de naam ‘Schuylenburcht’ 

in het gebied terug te laten keren.

Update 27/01/2020: De wens van de raad is onder de aandacht gebracht van de 

Commissie naamgeving. De ambtelijk secretaris van de commissie bewaakt de voortgang 

namens het college.

T-658 Samenleving 2020 Q3 Armoede aanpak Duindam Toezegging G 07-11-2019 Wethouder Duindam zegt toe met nieuwe armoede aanpak te zullen 

komen.

Update 18/02/2021: In Q2 ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel over de nieuwe 

armoede aanpak

T-661 Ruimte 2020 Q3 Snelheid Lange Burchwal Kok Toezegging G 14-11-2019 Wethouder Kok zegt toe binnen onbepaalde termijn na te gaan of 

snelheid op Lange Burchwal in nieuwe situatie goed afgestemd is op 

situatie.

Update 13/01/2020: Q1 2020 worden er verkeerstellingen uitgevoerd door middel van 

telslangen (reeds uitgevoerd). Deze meten ook de snelheid. Na afronding van de 

reconstructie zal binnen 3 maanden wederom een dergelijk telling uitgevoerd worden om 

de gegevens te vergelijken en te controleren. Update 11/02/2021: Loopt. Onderdeel van 

uitwerking Masterplan Binnenstad Oudewater. Update 01/04/2021: Werkzaamheden LBW 

zijn inmiddels gestart. Verwachte oplevering is april 2022. Hierna zullen opnieuw 

verkeerstellingen worden uitgevoerd. 

T-662 Ruimte 2020 Q4 Flexibliteit t.a.v. duurzaamheid 

bij Tappersheul III

Duindam Toezegging G 14-11-2019 Wethouder Duindam zegt toe flexibiliteit toe te zullen passen bij 

duurzaamheidsvereisten in het nieuw te ontwikkelen Tappersheul III 

(n.a.v. ingetrokken amendement VVD/D66).

Update 20/02/2020: Dit zal zijn weg vinden in het bestemmingsplan. Update 12/01/2021: 

Loopt. Wordt meegenomen in het concept bestemmingsplan dat in maart aan de raad 

wordt aangeboden.

T-664 Ruimte 2020 Q3 Terras Visbrug Kok Toezegging G 14-11-2019 Wethouder Duindam zegt toe zich hard te willen maken voor de 

realisatie van een terras aan de Visbrug.

T-668 Ruimte 2020 Q2 Handhaven verkeerd 

fietsparkeren

Kok Toezegging S 02-12-2019 Wethouder Duindam zegt toe over te zullen gaan tot handhaven van 

verkeerd fietsparkeren bij bushalten wanneer beleidsregels hiervoor 

klaar zijn.

pm



T-677 Samenleving 2020 Q1 Loonontwikkelingen 

gemeenschappelijke regelingen

Kok Toezegging S 03-02-2020 Wethouder Kok zegt toe om na te gaan in hoeverre 

loonontwikkelingen mee zijn genomen bij gemeenschappelijke 

regelingen waarbij de gemeente Oudewater is aangesloten.

T-683 Ruimte 2020 Q1 Geluidsoverlast manege Zuid-

Linschoterzandweg

Duindam Toezegging R 04-02-2020 Wethouder Duindam zegt toe de situatie rondom de geluidsoverlast 

bij de manage in de Zuid Linschoterzandweg nauwlettend in de 

gaten te houden.

Update 18/02/2021: Maatwerkvoorschrift gemaakt en gepubliceerd voor zienswijze.

T-684 Samenleving 2021 Q4 Nuchter verstand Kok Toezegging G 13-02-2020 Wethouder Kok zegt toe om de strekking van de ingetrokken motie 

vanuit de CU/SGP-fractie te gebruiken bij het programma ‘Nuchter 

Verstand’.

Update 18/02/2021: Dit onderwerp ligt stil door corona. Zodra er weer evenementen / 

horeca is toegestaan wordt dit verder opgepakt. Afdoening wordt daarom vooralsnog naar 

2021 Q4 verplaatst.

T-685 Samenleving 2021 Q4 Mystery Guests Kok Toezegging G 13-02-2020 Wethouder Kok zegt toe na te gaan hoe mystery guests precies 

ingezet zullen worden. Daarbij is belangrijk dat deze mystery guests 

niets uitlokken en geen boetes uitdelen ‘om het uitdelen’.

Update 18/02/2021: Op dit moment niet uitvoerbaar, vanwege coronamaatregelen. 

Afdoening wordt daarom vooralsnog naar 2021 Q4 verplaatst.

T-688 Ruimte 2020 Q3 Gesprek insprekers uitbreiding 

Tappersheul

Duindam Toezegging R 29-04-2020 Wethouder Duindam zegt toe om over de uitbreidingsplannen in 

gesprek te gaan met beide insprekers.

T-690 Samenleving 2020 Q3 Groenvoorzieningen 

Schuylenburcht

Kok Toezegging S 02-06-2020 Wethouder Kok zegt toe dat bewoners van de Heemraadsingel mee 

kunnen denken over de groenvoorzieningen in het project 

Schuylenburcht.

T-691 Samenleving 2020 Q3 Parkeervoorzieningen 

Schuylenburcht

Kok Toezegging S 02-06-2020 Wethouder Kok zegt toe nader te zullen kijken naar 

parkeervoorzieningen in het project Schuylenburcht. Hij geeft hierbij 

aan dat de gemeenteraad eventueel extra geld vrij zal moeten 

maken.

T-692 Samenleving 2020 Q3 Mannen in witte pakken Kok Toezegging S 02-06-2020 Wethouder Kok zegt toe na te zullen gaan wat personen in witte 

pakken precies deden op de locatie van de voormalige 

Schuylenburcht.

Update 18/02/2021: Dit is naar alle waarschijnlijkheid een asbest onderzoek geweest. Er is 

inderdaad asbest aangetroffen in  de bodem in het stukje dat nu door hoge hekken 

omheind is. Dit wordt binnenkort opgeruimd.

T-693 Samenleving 2020 Q3 Toezeggingen uit verleden 

inzake Schuylenburcht

Kok Toezegging S 02-06-2020 Wethouder Kok zegt toe na te zullen gaan of toezeggingen vanuit 

het verleden afdoende in het plan voor Schuylenburcht verwerkt zijn.

Update 18/02/2021: Het plan voldoet aan de stedenbouwkundige visie die door de raad is 

vastgesteld.

T-694 Samenleving 2020 Q3 Plakbomen plangebied 

Schuylenburcht

Kok Toezegging S 02-06-2020 Wethouder Kok zegt toe of ‘plakbomen’ in het plangebied voor 

Schuylenburcht weggehaald kunnen worden. Daarbij geldt het 

uitgangspunt dat gezonde bomen blijven staan.

Update 18/02/2021: plakbomen zijn lindes. In het projectgebied staat deze boom niet.

T-696 Samenleving 2020 Q3 Notitie bestemmingsplannen en 

rol derde-partijen

Kok Toezegging S 02-06-2020 Wethouder Kok zegt toe om een notitie aan de gemeenteraad toe te 

sturen over het opstellen van bestemmingsplannen en de rol van 

derde-partijen hierbij. Concreet gaat dit in op de vraag of de 

gemeente of een derde partij een bestemmingsplan opstelt.

Update 18/02/2021: Woningraat is in principe de opdrachtgever voor bureau Kaader dat 

het bestemmingsplan schrijft. Het is echter een bevoegdheid van de raad om het 

bestemminngsplan vast te stellen. Wij kijken dus wel mee om de kwaliteit te waarborgen en 

sturen het niet naar de raad als we niet achter de kwaliteit staan.

T-697 Samenleving 2020 Q3 Onderzoek nachtelijke 

parkeerdruk Schuylenburcht

Kok Toezegging S 02-06-2020 Mevrouw Vlug vraagt naar de status van het beloofde onderzoek 

naar nachtelijke parkeerdruk tijdens de bewonersavond van 14 

oktober 2019 inzake Schuylenburcht. Wethouder Kok zegt toe dat 

hierover een terugkoppeling zal komen.

Update 18/02/2021: Wordt onderzocht.

T-700 Samenleving 2020 Q3 Brief herijking gemeentefonds Lont Toezegging G 11-06-2020 Wethouder Lont geeft aan een lobby van P10-gemeenten te steunen 

inzake de voorgenomen herijking van het gemeentefonds, die voor 

kleine gemeenten een forse bezuiniging betekent. Wethouder Lont 

zegt toe om de P10-brief in kopie aan de gemeenteraad te sturen.

T-701 Ruimte 2020 Q3 Relatie landbouw en natuur Duindam Toezegging G 11-06-2020 Wethouder Duindam zegt toe zich in te zetten om binnen 

Lopikerwaard-verband een gesprek over de toekomst van de 

landbouw en de relatie tussen landbouw en natuur te voeren.

Update 11/02/2021: Loopt.

T-702 Samenleving 2020 Q3 Versnelling verruiming 

terrasvergunningen

Kok Toezegging G 11-06-2020 Wethouder Kok zegt toe om na te gaan of het proces rondom 

mogelijke verruiming van terrasvergunningen versneld kan worden.

T-703 Samenleving 2020 Q3 Organogram gemeentelijke 

organisatie

Kok Toezegging S 06-07-2020 Wethouder Kok zegt toe de gemeenteraad een organogram van de 

gemeentelijke organisatie te zullen sturen.

Update 11/02/2021: Loopt.



T-704 Samenleving 2020 Q4 Kosten DVO Lont Toezegging S 06-07-2020 Wethouder Lont zegt toe om in de paragraaf overhead in de 

begroting te zullen gaan weergeven hoeveel de 

dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Woerden precies 

kost. Tevens neemt wethouder Lont aanbevelingen vanuit het forum 

mee te aanzien van de paragraaf bedrijfsvoering.

T-707 Ruimte 2021 Q1 Onveilige situatie Utrechtse 

Straatweg

Kok Toezegging G 14-07-2020 Wethouder Kok zegt toe om nogmaals de provincie Utrecht te 

benaderen over de onveilige verkeerssituatie aan de Utrechtse 

Straatweg. Dit zal na het zomerreces gebeuren; in ieder geval voor 

het einde van het jaar 2020. Aanvulling tijdens Forum Samenleving 

07/12/2020: Wethouder Kok zegt toe om in 2021 Q1 de 

gemeenteraad te informeren over de vorderingen inzake beperken 

van te hard rijden op de Utrechtsestraatweg.

Update 19/03/2021: Loopt. Provincie Utrecht maakt een nieuw ontwerp en op 8 April volgt 

een ambtelijke terugkoppeling. Daarna informeren wij de raad.

T-709 Samenleving 2021 Q1 Vrijwilligers Midland FM De Vries Toezegging S 21-09-2020 Burgemeester Groeneweg zegt toe om na te laten gaan of bij het 

Muziekhuis eventueel vrijwilligers aanwezig zijn om Midland FM te 

versterken.

T-710 Samenleving 2021 Q1 Mediation geluidsoverlast 

Lange Linschoten

Duindam Toezegging S 21-09-2020 Wethouder Duindam zegt toe om na te gaan of mediation inzake de 

geluidsoverlast aan de Lange Linschoten een oplossing kan bieden.

T-711 Samenleving 2021 Q2 Evaluatie Sportakkoord 

Oudewater

Kok Toezegging S 21-09-2020

Wethouder Kok zegt toe om een evaluatie uit te willen voeren naar 

de ervaringen met het Sportakkoord Oudewater en terug te komen 

op de wijze waarop dit precies zal plaatsvinden.

Update 11/02/2021: Loopt.

T-714 Ruimte 2021 Q1 Voetgangersoversteek-plaats 

Markt

Duindam Toezegging R 22-09-2020 Wethouder Duindam zegt toe een deugdelijke 

voetgangersoversteekplaats te laten verzorgen op de Markt.

T-715 Ruimte 2021 Q1 Situatie Oude Touwfabriek Kok Toezegging G 05-10-2020

Wethouder Kok zegt toe om de gemeenteraad actief te informeren 

over de uitkomst van een breder gesprek met de bewoners van de 

Oude Touwfabriek, waarbij nadrukkelijk centraal staat wat bewoners 

en gemeente over en weer van elkaar mogen verwachten 

aangaande het onderhoud van hun woonomgeving.

Udate 01/04/2021: Loopt nog steeds maar is door andere prioriteiten even stil komen te 

liggen. Gesprek met bewoners loopt nog wel. 

T-724 Ruimte 2021 Q1 Parkeren op Markt Kok Toezegging R 27-10-2020

Wethouder Kok zegt toe om de opmerking van de heer Bos inzake 

parkeren op de Markt mee te nemen. Naar mening van de heer Bos 

zou dit opgelost kunnen worden door strenger te handhaven of door 

paaltjes meer naar buiten te plaatsen.

Update 11/02/2021: Loopt.

T-725 Ruimte 2021 Q2 Omgeving bouwplan Oranje 

Bolwerck

Duindam Toezegging G 05-11-2020 Wethouder Duindam zegt toe om omwonenden van bouwplan 

Oranje Bolwerck te zullen betrekken bij de invulling van de omgeving 

van het bouwplan.

Update 11/02/2021: Loopt.

T-727 Ruimte 2021 Q1 Brief inzake beheer 

gemeentelijk groen

Kok Toezegging G 05-11-2020 Wethouder Kok gaat reactie op brief A25 (inzake beheer en 

onderhoud gemeentelijk groen) na en stelt de gemeenteraad op de 

hoogte van de reactie.

Update 01/04/2021: Beleids- en beheerplan is in routing gebracht.

T-729 Samenleving 2021 Q2 Buurtgezinnen Duindam Toezegging G 24-11-2020 Wethouder Duindam zegt toe om actief naar de motie 

‘Buurtgezinnen’ (M5) te kijken en de inhoudt hiervan mee te nemen 

bij verdere behandeling van dit onderwerp. Dit komt terug bij de 

‘benen op tafel sessie’, die eerder door het college is toegezegd (T-

719).

T-730 Samenleving 2021 Q1 Klanttevredenheid 

schooltaxivervoer

Duindam Toezegging S 07-12-2020 Wethouder Duindam zegt toe na te gaan waarom ieder jaar een 

klanttevredenheid wordt gedaan naar schooltaxivervoer.

T-735 Samenleving 2021 Q1 Aandachtspunten voor 

Algemeen Bestuur VRU

De Vries Toezegging S 25-01-2021 Burgemeester De Vries zegt toe de bezorgdheid vanuit de 

gemeenteraad over vier potentiele financiële risico’s én over het op 

voorhand bestemmen van een positief rekeningresultaat 

(voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening) over te 

brengen aan het Algemeen Bestuur van de VRU.

T-739 Ruimte 2022 Q3 Evaluatie nieuw parkeerbeleid Kok Toezegging G 04-02-2021 Wethouder Kok zegt toe om na een jaar een evaluatie te zullen laten 

houden over het nieuwe parkeerbeleid.

Update 01/04/2021: Het parkeerbeleid is nog niet vastgesteld. Deze toezegging kan pas 

uitgevoerd worden als een besluit is genomen en we een jaar verder zijn. 



T-740 Ruimte 2021 Q3 Betrokkenen bij opstellen 

parkeerbeleid

Kok Toezegging G 04-02-2021 Door middel van voorlichting zullen zoveel mogelijk Oudewaternaren 

betrokken worden bij het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid, 

waaronder uiteraard de leden van de werkgroep parkeerbeleid.

Update 01/04/2021: Inwonerspresentatie heeft plaats gevonden. Veel interesse. Er wordt 

tevens gewerkt aan een website met aanvullende informatie

T-741 Ruimte 2021 Q2 Parkeerroute binnenstad Kok Toezegging G 04-02-2021 Wethouder Kok zegt toe om nog eens goed te laten kijken naar de 

parkeerroute in de stad, zodat bezoekers de binnenstad zo goed 

mogelijk kunnen bereiken.

Update 19/03/2021: Op korte termijn nog geen acties, dit hangt samen met de Visbrug en 

Zwaar verkeer beleid. Besluitvorming Visbrug Zomer 2021, vervolgens parkeerroute 

bekijken.

T-742 Ruimte 2021 Q2 Starterswoningen Westerwal Kok Toezegging G 08-02-2021 Wethouder Kok zegt toe om de inhoud vanuit de niet-aangenomen 

motie inzake 'Starterwoningen Westerwal' van de CDA-fractie voor 

te leggen aan de ontwikkelaar van het Westerwal-project.

Update 18/02/2021: Vraag is 15 feb jl met ontwikkelaar besproken. Antwoord komt bij 

behandeling plan in raad (april/juni).

T-746 Ruimte 2021 Q1 Vragen inzake RIB 

'Ontwerpbestemmingsplan 

Bedrijventerrein Tappersheul III'

Duindam Toezegging R 02-03-2021 Wethouder Duindam zegt toe om mondelinge vragen vanuit de heer 

Stapel (CDA-fractie) inzake de raadsinformatiebrief 

‘Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Tappersheul III’ 

schriftelijk te beantwoorden.

T-748 Ruimte 2021 Q1 Regionale Adaptatie Strategie Lont Toezegging G 11-03-2021 Wethouder Lont zegt toe om het uitvoeringsplan Regionale 

Adaptatie Strategie (RAS) aan de gemeenteraad toe te zenden.

T-749 Samenleving 2021 Q2 Taskforce financiele situatie Lont Toezegging S 12-04-2021 Wethouder Lont zegt toe om resultaten uit de taskforce die de 

financiële situatie van de gemeente tegen het licht houdt te zullen 

bespreken binnen de Auditcommissie.

T-750 Samenleving 2021 Q2 Voortgang 

collegewerkprogramma

Duindam Toezegging S 12-04-2021 Voorafgaand aan de vergadering gestelde politieke vragen vanuit de 

VVD/D66-fractie inzake de raadsinformatiebrief ‘Voortgang 

collegewerkprogramma 2018-2022’ worden schriftelijk beantwoord 

door het college van B&W.

T-751 Ruimte 2021 Q2 Input bewoners reconstructie 

Brede Dijk

Kok Toezegging R 13-04-2021 Wethouder Kok zegt toe om de input vanuit bewoners uit de wijk 

inzake de reconstructie met de gemeenteraad te zullen delen.

T-752 Ruimte 2021 Q2 Snelheid Meent Kok Toezegging R 13-04-2021 Wethouder Kok zegt toe om met ambtenaren te bespreken of het 

mogelijk is om automobilisten te stimuleren om te stoppen voor het 

fietspad aan de Meent en de gemeenteraad te informeren over de 

uitkomst hiervan.

T-753 Ruimte 2021 Q2 Overlast bomen G.R. van 

Kinschotstraat

Kok Toezegging G 22-04-2021 Wethouder Kok zegt toe om namens het college van B&W een brief 

met reactie te sturen aan de schrijver van de brief inzake ‘Overlast 

bomen G.R. van Kinschotstraat’ (A26) en de gemeenteraad een 

kopie te sturen van deze brief.

T-754 Ruimte 2021 Q2 Bezwaar afsluiten Ruige Weide Kok Toezegging G 22-04-2021 Wethouder Kok zegt toe om na te gaan of een reactie is gestuurd 

inzake brief A14 (‘Bezwaar afsluiten Ruige Weide’) en om de 

gemeenteraad hiervan een kopie te sturen. Zo nee, dan zal dit 

alsnog gebeuren.

T-755 Ruimte 2021 Q2 Ingezonden brieven 

parkeerbeleid

Kok Toezegging G 22-04-2021 Wethouder Kok zegt toe om ingekomen brief inzake parkeren en 

andere mogelijk inkomende brieven inzake dit onderwerp in het 

parkeerdossier te stoppen en een reactie te sturen aan de 

brievenschrijvers (A01).

T-756 Samenleving 2021 Q2 Foutieve berekening OZB Lont Toezegging G 22-04-2021 Wethouder Lont zegt toe om de gemeenteraad op de hoogte te 

houden over de stappen die gezet wordt om fouten zoals rondom de 

berekening van de onroerende-zaakbelasting tegen te gaan.

T-757 Samenleving 2021 Q2 Reactie op initiatiefvoorstel 

'Jongerenwelzijn en de corona 

pandemie'

Duindam Toezegging S 31-05-2021 Wethouder Duindam zegt toe om schriftelijk aanvullend terug te 

komen bij de gemeenteraad op het initiatiefvoorstel, met daarin 

tevens een reactie vanuit het Stadsteam.

Update 14/06/2021: Vanuit zowel College van B&W als Stadsteam is een schriftelijke 

reactie gekomen op het initiatiefvoorstel. Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-758 Samenleving 2021 Q3 Omgevingswet en 

risicoparagraaf

Lont Toezegging S 31-05-2021 Wethouder Lont zegt toe in de risicoparagraaf van de begroting een 

onderdeel op te laten nemen over de introductie van de 

Omgevingswet.



T-759 Samenleving 2021 Q3 Raadsinformatiebijeenkomst 

Pilot Jeugdbescherming 

Oudewater

Duindam Toezegging S 31-05-2021 Wethouder Duindam zegt toe om een raadsinformatiebijeenkomst te 

zullen organiseren inzake het onderwerp ‘Pilot Jeugdbescherming 

Oudewater’. De organisatie Samen Veilig (SAVE) zal hierbij 

betrokken worden.

T-760 Ruimte 2021 Q2 Overleg met bewoners inzake 

Westerwal

Duindam Toezegging R 03-06-2021

De heer Stapel vraagt of voorafgaand aan de raadsvergadering van 

donderdag 10 juli overleg plaats kan vinden met bewoners die een e-

mail stuurden inzake ‘Onvolledige informatie Westerwal’. Wethouder 

Duindam zegt toe zich hiervoor in te zullen spannen. 

Update 14/06/2021: Wethouder Duindam meldt tijdens raadsvergadering 10/06/2021 

dat gesprek met bewoners heeft plaatsgevonden op 08/06/2021. Toezegging kan 

hiermee worden afgedaan.

T-761 Ruimte 2021 Q4 Derde parkeerdek Westerwal Duindam Toezegging G 10-06-2021 Wethouder Duindam zegt toe om te laten onderzoeken of het 

mogelijk is om een derde parkeerdek te realiseren in het plan.

T-762 Samenleving 2021 Q3 Digitaal jongerenpanel Duindam Toezegging G 14-06-2021 Wethouder Duindam zegt toe de mogelijkheden voor een digitaal 

jongerenpanel na te gaan en de gemeenteraad hierover middels een 

raadsinformatiebrief terug te koppelen. (N.a.v. initiatiefvoorstel 

VVD/D66)

T-763 Ruimte 2021 Q3 Waardig wonen in Oudewater Duindam Toezegging G 14-06-2021

Wethouder Duindam zegt toe om op een later moment, onder meer 

als de Doelgroepenverordening gereed is, het gesprek aan te gaan 

met de gemeenteraad over het onderwerp van de ingetrokken motie 

'Waardig wonen in Oudewater'

T-764 Ruimte 2021 Q3 Intentieovereenkomst SBZO Duindam Toezegging G 14-06-2021

Wethouder Duindam zegt toe om nader te differentiëren welke 

gedeelten van de geheime bijlage bij de RIB inzake de 

intentieovereenkomst met SBZO openbaar verklaard kunnen worden 

en hier op korte termijn bij de gemeenteraad op terug te komen.


