
Forum Samenleving
Besluitenlijst van de openbare vergadering op maandag 30 mei 2022 in het Stadhuis.

Voorzitter: L.J. Oosterom

Griffier: M.W. Bosma

Raadsleden: E.G.M. van Achthoven (CDA)
J.V. Bos (ChristenUnie-SGP)
R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken)
A.L.G. van Jaarsveld (VVD)
J. Mook (Progressief Oudewater)
A. van ’t Veen (Progressief Oudewater)
B.M. de Vor (VVD)
J.W. van Wijngaarde (CDA)
A.Th. Wildeman (Onafhankelijken)

Collegeleden: D.C. de Vries (burgemeester)
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.

2. Vaststellen agenda  
Vragen over de ingekomen stukken (raad 9 juni 2022)
 B2 regenboogakkoord
 A3 invoering GGiD

worden besproken bij agendapunt 7.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. RIB en motie Vergunning verlening pluimveebedrijf  
Er wordt ingesproken door:
 de heer P. Wiltenburg
 de heer A. van de Sande
 de heer H. Kupers

Er wordt een toelichting gegeven bij handhaving door de heer Van Limbeek en mevrouw Duiker 
van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Vragen van het forum worden beantwoord door de insprekers, de handhavingsmedewerkers van 
de ODRU, en door de portefeuillehouder.

4. RV zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Ferm Werk  
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juni 2022.

5. RV zienswijze ontwerpbegroting 2023 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)  
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 9 juni 2022.

6. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne  



De burgemeester geeft informatie over de laatste stand van zaken. Het aangekondigde 
raadsinformatiebericht wordt dinsdag 31 mei behandeld in het college en komt daarna zo snel 
mogelijk naar de raad. De burgemeester beantwoord vragen van het forum.

7. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders  
Vragen van de CDA-fractie over verkoop van het Stadskantoor worden beantwoord door de 
portefeuillehouder (wethouder Teunissen). De beantwoording is gepubliceerd bij de agenda.
De portefeuillehouder doet de toezegging op een later moment terug te komen op de vraag aan 
wie het vastgoed verkocht wordt (stichting Zorg & Welzijn Oudewater of Habion).

De vraag van Progressief Oudewater of er notulen zijn gemaakt over de ingebrachte vragen en 
opmerkingen tijdens de inloopsessie over masterplan binnenstad wordt door de 
portefeuillehouder beantwoord (wethouder Kok).

De (waarnemend) portefeuillehouder (wethouder Kok) geeft een eerste korte antwoord op de 
vraag van de Progressief Oudewater over de impact van het sluiten van het loket (RIB 
Maatregelen prioritering domein Ruimte, ingekomen stuk A2 raad 9 juni 2022). De waarnemend 
portefeuillehouder doet de toezegging dat de portefeuillehouder de vraag schriftelijk zal 
beantwoorden.
                                             [noot griffier: de raad heeft op 6 juni 2022 het RIB doorgeleid naar

het presidium voor agendering in Forum Samenleving 30.06.2022]

De portefeuillehouder (burgemeester De Vries) beantwoord vragen van De Onafhankelijken over 
de ingekomen brief van het COC betreffende de regenboogmonitor (ingekomen stuk B2 raad 9 
juni 2022).

De portefeuillehouder (wethouder Kok) beantwoord vragen van De Onafhankelijken over 
ingekomen stuk A3 raad 9 juni 2022 over de stand van zaken ontwikkelingen van GGiD bij 
GGDrU.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur.

Aldus vastgesteld door het Forum Samenleving van de gemeente Oudewater tijdens de vergadering 
van 30 juni 2022,

de griffier, de voorzitter,

mr. M.W. Bosma L.J. Oosterom


