
Forum Ruimte
Besluitenlijst van de openbare vergadering op maandag 31 mei 2022 in het Stadhuis.

Voorzitter: R.A. van den Hoogen

Griffier: M.W. Bosma

Raadsleden: J. Broere (ChristenUnie-SGP)
D. van de Bunt (CDA)
A.A. Griffioen (VVD)
A. Huizinga (Onafhankelijken)
C.M. de Jong (Onafhankelijken)
J.M. Kuiper (VVD)
L.J. Oosterom (CDA)
F.J.C. Stoop (Progressief Oudewater)
A. van ’t Veen (Progressief Oudewater)

Collegeleden: M.C. Teunissen (wethouder)
W.J.P. Kok (wethouder)
B.C. Lont (wethouder)

1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De voorzitter geeft informatie over de gang van
zaken tijdens een forum-vergadering.

Wethouder Kok doet mededeling over renovatie Brede Dijk en meldt dat een kort memo hierover 
naar de raad komt.

Wethouder Teunissen doet mededeling over het raadsvoorstel bekrachtiging voorkeursrecht 
Kerkwetering. Het raadsvoorstel is voor het weekend beschikbaar, technische vragen bij voorkeur
indienen via de griffier.

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. RV Renovatie Hoenkoopsebrug – technisch onderzoek  
Wethouder Kok doet een mededeling inhoudende dat het college voorstelt om een extra 
besluitpunt toe te voegen aan het raadsbesluit. Voorgesteld wordt te besluiten de renovatie in 
werking te stellen, en niet te wachten op mogelijke cofinanciering.

Er wordt ingesproken door de heer F. van Schaik, voorzitter van ViTap.

Wethouder Kok doet de toezegging de eerste vraag van de CDA-fractie schriftelijk te 
beantwoorden. [noot griffier: afgehandeld per mail 8.6.2022]
Wethouder Kok doet de toezegging zo algemeen mogelijke informatie aan te leveren die de 
fracties kan gebruiken bij hun lobbyactiviteiten richting de provinciale politiek in het kader van 
zoeken naar cofinanciering.

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juni 2022.

4. RV Omgevingsvisie Oudewater  
Er wordt ingesproken door mevrouw L. van Alphen de Veer.



De Onafhankelijken-fractie heeft amendementen in voorbereiding en zal deze deze week delen 
met de overige fracties.

Wethouder Teunissen doet de toezegging tekstvoorstellen voor een mogelijk amendement naar 
de raad te sturen. [noot griffier: afgehandeld per mail 1.6.2022]

De griffier zal zorgdragen voor een hard-copy van de Omgevingsvisie voor de fractie van de 
Onafhankelijken.

[noot griffier: in plaats van een hard-copy is een verbeterde digitale versie geleverd.]

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juni 2022.

5. RV Vaststellen bestemmingsplan herziening Landelijk gebied Oudewater en Willeskop  
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juni 2022.

6. RV Zienswijze 2e (ontwerp) Begrotingswijziging 2022 en (ontwerp) Begroting 2023 ODRU  
De CDA-fractie zal vragen via de griffier aan de portefeuillehouder sturen.

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juni 2022.

7. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders  
Vragen van de Onafhankelijken-fractie over zondag afsluiting van de binnenstad door middel van 
paaltjes worden beantwoord door wethouder Kok. De wethouder doet de toezegging hier zo 
spoedig mogelijk op terug te komen.

Vragen van de Onafhankelijken-fractie over beperkingen met betrekking tot plaatsing 
zonnepanelen binnen de zone van beschermd stadsgezicht worden beantwoord door wethouder 
Lont.

Vragen van de Progressief Oudewater-fractie over de stand van zaken betreffende Kerkwetering 
worden beantwoord door wethouder Teunissen en gemeentesecretaris J.J. Michel. Het 
raadsvoorstel om het voorkeursrecht Wvg te bekrachtigen wordt geagendeerd in de 
raadsvergadering van 9 juni 2022.

8. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 22:34 uur.

Aldus vastgesteld door het Forum Ruimte van de gemeente Oudewater tijdens de vergadering van 
29 juni 2022,

de griffier, de voorzitter,

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


