
 
 

Forum Ruimte 
 

Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 1 november 2022 in het Stadhuis. 

 

Voorzitter:  R.A.W.M. Gabriëls 

 

Griffier:  M.W. Bosma 

 

Forumleden: J.V. Bos (ChristenUnie-SGP) 

D. van de Bunt (CDA) 

K.H. Honkoop (Progressief Oudewater) 

G.W.J. Hoogenboom (VVD) 

A. Huizinga (Onafhankelijken) 

M.J. Kruiswijk (VVD) 

L.J. Oosterom (CDA) 

F.J.C. Stoop (Progressief Oudewater) 

A.Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

 

Collegeleden: M.C. Teunissen (wethouder) 

W.J.P. Kok (wethouder) 

B.C. Lont (wethouder) 

J.J. Michel (gemeentesecretaris) 

   

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Het presidium heeft agendapunt 5 van de conceptagenda afgevoerd en het 

raadsvoorstel Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Goudse 

straatweg 61 teruggegeven aan het college. 

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijsten 

De besluitenlijst Forum Samenleving en Ruimte van 20 september 2022 wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Waardsedijk 106 uitbreiding begraafplaats 

(074661) 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

10 november 2022. 



 

5. Vervallen 

 

6. Raadsvoorstel Krediet vervanging beplanting (058592) 

Wethouder Kok doet de toezegging dat de presentatie over groen onderhoud nog wordt 

gegeven. Hierin worden gegeven suggesties meegenomen. Het tijdstip is nog niet te 

voorzien. [Toezegging T-806] 

Wethouder Kok doet de toezegging schriftelijk terug te komen op de vragen 2 en 3 van 

De Onafhankelijken: (2) ziet het college mogelijkheden om de achterstand in het 

groenonderhoud sneller weg te werken dan in 3 jaar; (3) wat is er nodig om het 

onderhoud van alle 100 plantsoenen in 2023 te realiseren. [Toezegging T-808] 

 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

10 november 2022. 

 

7. Raadsvoorstel Nota bodembeheer 2022 Oudewater (068292) 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

10 november 2022. 

 

8. Raadsvoorstel Actualisatie archeologiebeleid (071141) 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

10 november 2022. 

 

9. Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) 2023 (074075) 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 

10 november 2022. 

 

10. RIB Woningprijzen project Westerwal 

De heer Oosterom geeft aan dat de CDA-fractie op dit moment geen vervolg vragen 

heeft. 

Een vraag van de heer Bos (ChristenUnie-SGP) over toepassing van de KoopGarant-

regeling bij toekomstige bouwprojecten, onder andere Statenland, wordt beantwoord 

door wethouder Teunissen. 

 

11. RIB Ontwikkelingen Touwbaancomplex 

Vragen van de heer Honkoop (Progressief Oudewater) worden beantwoord door 

wethouder Teunissen. 

Een vraag van de heer Bos (ChristenUnie-SGP) over toepassing van de zogenaamde drie-

traps-raket (Stedenbouwkundige visie – Beeldkwaliteitsplan – Bestemmingsplan) wordt 

beantwoord door wethouder Teunissen. 

 

12. RIB’s ter inzage 

Vragen van de heer Kruiswijk (VVD) over RIB U10 definitief bod en woningdeal (A06) 

worden beantwoord door wethouder Teunissen. 

 

13. Politieke agenda 



De lijst aangenomen moties en toezeggingen (a.k.a. Politieke agenda) is geen aanleiding 

tot het stellen van vragen. De inmiddels afgedane moties en toezeggingen worden van 

de lijst afgevoerd. 

 

14. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de portefeuillehouders 

Vragen van mevrouw Huizinga (De Onafhankelijken) over uitstellen ingang 

Omgevingswet zijn schriftelijk beantwoord. 

Vragen van de heer Honkoop (Progressief Oudewater) over Pluimveebedrijf Hekendorpse 

Buurt worden beantwoord door wethouder Lont. 

Vragen van de heer Honkoop (Progressief Oudewater) over rode contouren Hekendorp 

worden beantwoord door wethouder Teunissen. 

 

Wethouder Teunissen doet de toezegging de in de Provinciale Staten aangenomen motie 

Duidelijkheid over randvoorwaarden bouwen buiten de rode contouren aan de raad toe 

te sturen. [Toezegging T-807; afgedaan tijdens de vergadering]  

 

Vraag van de heer Van de Bunt (CDA) over vergunningen die van rechtswege worden 

verleend wordt beantwoord door wethouder Teunissen. 

Vraag van de heer Van de Bunt (CDA) over het personeelsverloop wordt beantwoord 

door gemeentesecretaris Michel. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:07 uur. 

 

Aldus vastgesteld door het Forum Ruimte van de gemeente Oudewater tijdens de 

vergadering van 13 december 2022, 

 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

mr. M.W. Bosma     R.A. van den Hoogen 

 


