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Forum Samenleving / Forum Ruimte 
 
 
Besluitenlijst van de openbare gecombineerde vergadering op maandag 20 september 2021 om 
20:00. 
 

 
Voorzitter: A.P.M. van Wijk 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Forumleden: K. de Bruijn (CDA) 
 R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66) 

R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken) 
M.J. Kruiswijk (VVD/D66) 
J.M. Six (CDA) 
A. Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

 
College: J.I.M. Duindam (wethouder) 
 W.J.P. Kok (wethouder) 
  B.C. Lont (wethouder) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00.  
 
De heren Bos (CU/SGP-fractie) en Knol (Wakkere Geelbuik-fractie) hebben zich afgemeld 
voor de vergadering. 
 
Wethouder Kok – die voor de eerste keer sinds zijn hartoperatie weer aanwezig is – bedankt 
de aanwezigen voor de steun tijdens zijn herstelperiode. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 
Agendapunt 6 (‘Ter inzage liggende stukken’) wordt voorafgaand agendapunt 5 (‘Vaststellen 
Geheimhoudingsprotocol gemeente Oudewater 2021’) behandeld, vanwege de aanwezigheid 
van insprekers voor agendapunt 6. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst Forum Samenleving 5 juli 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Schuylenburcht Oudewater' 
 

De heren Verbeij (voorzitter VvE IJsselstaete) en De Goeij (omwonende) spreken met de 
forumleden mee over het raadsvoorstel. 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 30 september 2021. 
 



Pagina 2/2 

 

 
5. Raadsvoorstel 'Vaststellen Geheimhoudingsprotocol gemeente Oudewater 2021' 

 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 30 september 2021. 

 
 

6. Ter inzage liggende stukken 
 
De heer Blankenburgh spreekt in over het ingekomen stuk van Stichting Linquenda inzake 
‘Verlenen van een vergunning voor toegang milieustraat’. 
 
Wethouders Duindam en Kok beantwoorden vragen vanuit de VVD/D66-fractie inzake de 
raadsinformatiebrief ‘Nieuwe inkoop jeugd en Wmo met ingang van 1 januari 2022’ mondeling. 

 
 

7. Politieke Agenda 
 
Er worden geen vragen gesteld over de Politieke Agenda. 
 
 

8. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders 
 
De heer De Bruijn vraagt naar de handhaving van coronamaatregelen per 25 september 2021, 
na de ingang van nieuwe maatregelen. Wethouder Duindam beantwoordt de vragen van de 
heer De Bruijn. 

 
 

9. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45. 
 
 
Aldus vastgesteld door het Forum Samenleving tijdens de openbare bijeenkomst van 25 oktober 
2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt     A.P.M. van Wijk 


