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

M-052 2022 Q2 Solar carports Lont 201124 06.7 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.

inforemering stavaza:

RIB dd 8.2.2022 raad 220224 A11 (050575)

[motie is nog niet afgedaan]

M-055 2023 Q2 Op de fiets naar de stad Kok 210204 Verzoekt het college:

- 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

M-060 2023 Q3 Parkeerbeleid Kok 210714 11.2 Draagt het college op om:

- in de zomer van 2023 de situatie rond het parkeren in de binnenstad te evalueren, en de uitkomsten hiervan, inclusief 

beleidsvoornemens die daaruit voortvloeien, aan de Raad aan te bieden.

M-062 2022 Q2 Ontzie polder Hekendorp Lont 210715 15.1 Verzoekt het college om:

- maximale inspanning te leveren om zonneparken allereerst te realiseren in zones B3 en J11, alvorens zonneparken te realiseren in zone 

A1.

inforemering stavaza:

RIB dd 8.2.2022 raad 220224 A11 (050575)

motie afgedaan?

M-063 2022 Q2 Scoren op bodendaling en 

zichtbaarheid

Lont 210715 15.2 Verzoekt het college om:

- in het scoren van projectplannen voor zonneparken de overwegingen bodemdaling, en zichtbaarheid nadrukkelijk mee te wegen. 

inforemering stavaza:

RIB dd 8.2.2022 raad 220224 A11 (050575)

motie afgedaan?

M-064 2022 Q2 De raad altijd betrokken bij 

energieopwekking

Lont 210715 15.3 Draagt het college op om:

- de uitkomsten van ‘ontwerpend onderzoek’ voor zonneparken ter goedkeuring aan de Raad aan te bieden;

- de gemeenteraad actief en nadrukkelijk om advies te vragen over de ontwerp-omgevingsvergunning.

inforemering stavaza:

RIB dd 8.2.2022 raad 220224 A11 (050575)

motie afgedaan?

M-065 2023 Q2 Terugdringen zwaar verkeer Kok 210930 11.mv Draagt het college op: 

beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen om het zwaar verkeer in de stad en het buitengebied terug te dringen, te beginnen met:

- plaatsen verbodsboren met oderbord 'alleen bestemmingsverkeer met ontheffing' op toegangswegen en buurtwegen;

- actualisering ontheffingenbeleid in overleg met transporteurs met verzoek zo mogelijk lichtere vrachtwagens in te zetten in Oudewater;

- gerichte handhaving in samenwerking met bewoners (actief melden) en politie.

M-065a Crowdfunding Midland FM 211104 11 mv Roept eenieder op:

de crowdfunding actie te steunen en vraagt het college met een eenmalig symbolisch bedrag van Eur 1000,- daaraan een gemeentelijke 

zichtbare bijdrage te leveren, en vraagt de raad om eenmalig met een zelfgekozen bedrag per raadslid bij te dragen aan de actie. 



M-066 Beleid wonen Teunissen 211115 03.3 draagt het college op:

1. voor de starterswoningen op het Oranje Bolwerck (en toekomstige, op dezelfde wijze te realiseren woningen) de volgende 

uitgangspunten te hanteren: een koopgaranttermijn van minimaal 25 jaar te hanteren, de woningen de eerste keer voor maximaal € 

150.000 (inflatie gecorrigeerd vanaf moment sluiten ontwikkelovereenkomst) aan te bieden, of voor zoveel meer als noodzakelijk is met 

hanteren van het toegestane maximum kortingspercentage en hierbij de provincie Utrecht optimaal te betrekken;

2. in de decembervergadering een doelgroepenverordening aan de raad ter vaststelling aan te bieden, waarin regels zijn opgenomen 

voor sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen;

3. gelijktijdig met het aanbieden van een doelgroepenverordening een ontwerp-(paraplu-) bestemmingsplan in procedure te brengen, 

waarbij de doelgroepenverordening gaat doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen;

4. bij nieuwe koopwoningen, te realiseren op gemeentegrond, in de koopvoorwaarden een zelfbewoningsplicht en een anti-

speculatiebeding op te nemen;

5. bij nieuwe projecten voor koopwoningen een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding af te spreken, via de af te sluiten anterieure 

overeenkomsten voor deze projecten;

6. de invoering van opkoopbescherming in Oudewater voor te bereiden, zodat deze regeling zodra dit wettelijk mogelijk is, direct 

ingevoerd kan worden in onze gemeente;

7. de raad een voorstel aan te bieden om een Woonfonds in te stellen, waarbij het uitgangspunt is dat in elk project 30% sociale 

huurwoningen wordt opgenomen;

8. de eerste “jaarbrief wonen” op korte termijn aan de raad aan te bieden, waarin ingegaan wordt op de aanscherping van de woonvisie 

met de punten uit deze motie en daarnaast in ieder geval de volgende elementen: 30% sociale huur in elk project, een concreet 

percentage goedkope koopwoningen in elk project, de huisvesting van arbeidsmigranten en een minimale maat voor volwaardige 

woningen;

9. indien nodig, een aanpassing van de Huisvestingsverordening Oudewater aan de raad aan te bieden.

M-067 2022 Q1 Verordening WMO 211115 03.4 Verzoekt het college:

- de eerste Raadsvergadering van 2022 een raadsvoorstel voor te leggen voor het aanpassen van de verordening WMO met daarin 

opgenomen het zo snel als redelijkerwijs mogelijk meenemen van financiële zelfredzaamheid bij de behandeling van aanvragen voor 

huishoudelijke hulp;

- daarbij de solidariteit te verbeteren en de zelfredzaamheid naar redelijkheid toe te passen;

- de participatieraad te betrekken bij dit proces;

- samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer, met als doel compensatie te krijgen 

voor de periode dat er geen inkomenstoets mogelijk was.

M-068 2022 Q3 onderzoek raadsvergaderingen 

uitzenden met beeld en geluid

de Vries 211115 03.5 Verzoekt de griffie:

- in overleg met college en griffie de mogelijkheden voor het uitzenden van raadsvergaderingen met beeld en geluid te onderzoeken;

- de uitkomsten van dit onderzoek in Q2 2022 aan de raad voor te leggen.

M-069 2022 Intergraal ruimtelijk perspectief 

(IRP)

211216 09.1 Verzoekt het college om: 

1. het belang van de agrarische sector en de invulling van het gebied Oudewater te benadrukken aan de tafel Natuur en Groen [sic: bij 

onder andre het opstellvan het agrarisch manifest];

2. gesprekken over de invulling van het agrarisch gebeid van Oudewater te voeren met de gebruikers en eigenaren alvorens er plannen 

gemaakt worden voor invulling van nieuwe natuur en recreatie op deze gronden.

M-070 2022 Q3 Toegang milieustraat ANBI-

organisaties

211216 20.1 Verzoekt het college:

binnen 6 maanden te komen met een voorstel aan de gemeenteraad die deze wijze van toegang tot het Stadserf voor deze stichtingen 

juridisch warborgt met inachtneming van de Wet Markt en Overheid.

Afgedaan 6-9-2022 met RIB Stand van zaken milieustraat 

voor ANBI-organisaties, raad 29-9-2022 nummer A10.

zie ook toezegging T-775

M-071 Meer vrouw op straat 211216 20.2 Verzoekt het college:

een goede balans tussen mannelijke- en vrrouwelijke sraatnamen te realiseren door bij de toekomstige naamgeving van wijk- en 

straatnamen in de gemeente Oudewater in nieuwbouwprojecten meer vrouwelijke straatnamen in te voeren. Derhalve de 

straatnamencommissie te verzoeken om bij de keuzes in de toekomst hier inhoud aan te geven. 

afgedaan 24.02.2022: RIB raad 22024-A3 (049041)

M-072 Startnotitie Kerkwetering 220127 07.1 Verzoekt het college:

een beroep te doen op de 4de tranche van de Woningbouwimpuls om op Kerkwetering bouw van betaalbare en goedkope woningen snel 

mogelijk te maken (indien nodig gebundeld met andere gemeenten via de Provincie Utrecht).

M-073 Startnotitie Kerkwetering 220127 07.2 Verzoekt het college:

- de zoektocht uit 2017 nieuw leven in te blazen;

- in 2022 met een nieuw voorstel te komen voor de mogelijkheden van Tiny Houses en daarbij rekening te houden met aanstaande 

ruimtelijke ontwikkelingen;

- daarbij rekening te houden met een initiatief voorstel vanuit de raad over dit onderwerp.

M-074 Westerwal 220222 11.1 Verzoekt het college:

een evaluatie op de verkeersveiligheid na 0,5 jaar na afronding van het geheel project Westerwal.



M-075 Westerwal 220222 11.2 Verzoekt het college:

1. bij de nadere uitwerking van het bestemmingsplan scenario E (met harde Knip) als voorkeursvariant mee te nemen in het plan voor het 

afwikkelen van het verkeer;

2. bij de hulpdiensten benadrukken dat scenario E een grote voorkeur geniet en dit niet hoeft te leiden tot grotere aanrijtijden;

3. Eén jaar nadat de woningen van de Brinkers locatie gereed zijn de verkeersafwikkeling te evalueren met de huidige bewoners van de 

Westerwal en de nieuwe bewoners van de woningen op de Brinker locatie.

M-076 Westerwal 220222 11.3 Verzoekt het college:

1. om bij de realisatie van het gehele plangebied van de Westerwal al het bouwverkeer via de Zwier Regelinstraat te laten verlopen;

2. om zoveel mogelijk zwaar materiaal/materieel via het water (De Hollandse IJssel) toe en af te voeren;

3. met de ontwikkelaar te overleggen waar de huidige bewoners tijdens de bouwwerkzaamheden de auto(‘s) kunnen parkeren;

4. wanneer de Westerwal niet wordt gebruikt voor bouwverkeer deze straat, zoals enkele malen in het verleden is toegezegd te 

reconstrueren en het straatwerk spoedig definitief in orde te maken. Dit kan worden gefinancierd uit de voorziening onderhoud wegen.

M-077 Herinrichting Markt Kok 220222 12.1 Verzoekt het college:

1. het plan, herinrichting markt en omgeving, (mogelijk aangepast) opnieuw aan de raad voor te leggen rekening houdend met 

onderstaande;

2. de laatste fase van de participatie opnieuw vorm te geven door:

- een gesprek (vraag en antwoord bijeenkomst) te houden met alle betrokkenen over dit plan. Voor een goede voorbereiding van dit 

gesprek tekeningen en afgewogen varianten ter beschikking te stellen voor deze bijeenkomst;

- hierna, waar nodig, op locatie de situaties te bekijken en te bespreken;

- al deze gegevens en input te verwerken in een (herziend) voorlopig ontwerp. (inclusief details over manier van straten e.d.);

- dit voorlopig ontwerp in de raadcyclus van Juni 2022 te presenteren en te bespreken in het forum waarbij wensen en bedenkingen 

kunnen worden besproken;

- het definitief ontwerp in de raadcyclus van juli 2022 op te nemen voor het forum en raadsvergadering;

3. de mogelijke onderwerpen voor eventuele herziening zijn onder andere:

- groot vervoer/zwaar verkeer;

- fietszone, auto te gast auto luw, autovrij;

- veiligheid/ snelheid verkeer;

- parkeren/ parkeerduur/bloktijden;

- afval zakelijke klanten ivm zwaar verkeer;

- laad- en los plek, post en pakketdiensten;

- situering miva parkeerplaats;

- routing H-structuur behouden in combinatie met afsluiten Visbrug;

- afsluitingen;

- onderhoud;

- creëren extra parkeerplaatsen aan de rand van het centrum;

- etc.

M-078 2023 Q1-2 Fietsbeleidsplan 220222 14.1 De raad verzoekt het college:

- in de Kadernota 2023 structureel €10.000 te reserveren voor het realiseren van kleine aanpassingen in de fietsinfrastructuur;

- subsidies en/of cofinanciering bij Provincie en Rijk in kaart te brengen en kansrijke alternatieven te onderzoeken;

- het fietsbeleid over 4 jaar te evalueren; 

- tussentijds de Raad te betrekken bij te nemen vervolgstappen, bijvoorbeeld door een tweejaarlijkse raadsinformatiebrief.

M-079 Doelgroepenverordening 220222 15.1 De raad verzoekt het college:

- zodra opportuun, doch uiterlijk 5 jaar na het besluit over de doelgroepenverordening, de effecten van alle maatregelen omtrent 

volkshuisvestingsbeleid in samenhang te evalueren;

- op basis van deze evaluatie inzichtelijk te maken op welke wijze de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan betere volkshuisvesting 

alsmede de nadelen die ervan worden ondervonden;

- op basis van de evaluatie eventuele voorstellen te doen voor het al dan niet voortzetten of aanpassen van de maatregelen en het 

volkshuisvestingsbeleid in den brede.

uiterlijk in Q1 2027 ?

M-080 Natuurspeeltuin 220421 17.1 De raad verzoekt het college:

- actief met partners (projectontwikkelaars, burgers, Provincie) naar plekken te zoeken waar  de mogelijkheid is voor een natuurspeeltuin;

- om bij de eerstvolgende mogelijkheid voor een nieuwe speeltuin in Oudewater, te onderzoeken of een nstuurspeeltuin mogelijk is;

- te onderzoeken of dit kan voor een vergelijkbaar budget als een normale speeltuin;

- mocht het budget dusdanig afwijken, hiervoor een voorstel richting de gemeenteraad te sturen.



M-081 Natuurlijk sturen 220421 17.2 De raad verzoekt het college:

- om bij de eerstvolgende projecten waarbij Natuurlijk Sturen toegepast kan worden in overleg te gaan met Streekfonds Lopikerewaarden 

en de Provincie om te kijken van welke toegevoegde waarde de principes van Natuurlijk Sturen kunnen zijn;

- om te kijken of de principes van Natuurlijk Sturen toegepast kunnen worden in de nieuw te ontwikkelen gebieden van Westerwal, 

Statenland en Kerkwetering.

M-082 2022 Q4 Omgevingsvisie Teunissen 220609 11.1 De raad draagt het college op:

1. de voorbereidingen van een vervolgproces van de Omgevingsvisie op te pakken;

2. een plan van aanpak, waarin participatie, betrokkenheid van de samenleving, het actief ophalen van informatie en kaderstellende 

(raads)bijeenkomsten zijn opgenomen, aan de raad aan te bieden;

3. dit vervolgproces ter bespreking aan de raad aan te bieden in de tweede helft van de bestuursperiode 2022-2026 en het plan van 

aanpak in het vierde kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen.

M-083 Bedrijventerreinen Teunissen 220609 11.2 De raad vraagt het college:

1. om bij de start van de zoektocht naar een extra bedrijventerrein vooraf goed de behoefte te beargumenteren. Daarbij aan te geven wat 

voor bedrijvigheid wenselijk is in Oudewater;

2. bij de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein rekening te houden met bijkomende neveneffecten, zoals een extra 

huisvestingsvraag voor arbeidsmigranten, extra vervoersbewegingen, etc.;

3. wanneer de noodzaak blijkt om in de toekomst het bedrijven terrein uit te breiden een zorgvuldig participatietraject met inwoners en 

ondernemers te volgen alvorens op een van drie genoemde locaties in te zetten en hiervoor met de provincie het overleg op te starten.

M-084 raadsvergadering buiten stadhuis de Vries 220609 14b De raad verzoekt aan de voorzitter van de gemeenteraad:

- de vergaderingen van een raadscyclus, in overleg met het Presidium, ook periodiek in een woonkern te laten plaatsvinden, in plaats van 

op het Stadhuis van Oudewater.

M-085 2022 Q4 begroting 2023 Lont 220707 09.1 De raad verzoekt het college:

in de programmabegroting 2023-2027 uit te werken welke extra financiële middelen er nodig zijn voor het uitvoeren van:

- opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak zon op dak;

- opstellen en vaststellen ‘beeldkwaliteitsplan’ zon op veld;

- gebiedsproces en vertaling in maatschappelijke tender;

- de plannen opstellen voor de warmtetransitie.

Afgedaan in Programmabegroting 2023-2026, zie de 

toelichting op de structurele inspanning 4.7.2.2 in het  

raadsvoorstel.

M-086 2023 Q1 rijrichting marktbrug Kok 220707 11.1 De raad verzoekt het college:

de ‘oude’ rijrichting via de marktbrug opnieuw in te stellen, indien nodig in combinatie met een gewichtsbeperking op de marktbrug.

M-087 2022 Q4 bomen Donkere Gaard Kok 220707 11.2 De raad verzoekt het college:

1. vooralsnog de bomen op de Donkere Gaard te laten staan;

2. te onderzoeken hoe de groeiplaats verbeterd kan worden;

3. vast te stellen of de huidige bomen weer vitaal kunnen worden na het verbeteren van de groeiplaats;

4. de kwaliteit van de grond en maximale beschikbare kubieke meters groeigrond te bepalen;

5. de mogelijke verbeterde situatie te vergelijken met een vernieuwde situatie middels een bomenbalans over 40 jaar;

6. de gegevens en de uitkomst van deze bomenbalans aan de raad voor te leggen zodat een keus, groeiplaats verbeteren en bestaande 

bomen behouden of nieuwe situatie met nieuwe bomen of een tussenvorm wel overwogen gemaakt kan worden;

7. de bomen beter te beschermen tegen aanrijden.

M-088 KoopGarant 220707 13.1 De raad spreekt de wens uit 

- de goedkope woningen op Westerwal blijvend betaalbaar beschikbaar te houden via de regeling KoopGarant,

de raad draagt het college op:

1. deze boodschap over te brengen aan de ontwikkelaar van Westerwal,

de raad verzoekt het college:

2. opnieuw in gesprek te treden met de ontwikkelaar om deze regeling alsnog toe te passen op deze woningen;

3. waar nodig te onderzoeken of de woningen ook kunnen worden aangekocht zodat de ondernemer daar geen hinder van ondervindt.

4. in volgende voorkomende gevallen dit instrument randvoorwaardelijk aan een ontwikkelaar op te leggen.

M-089 Stikstofreductie landeljk gebied 220707 16.mv De raad draagt het college op:

1. om op korte termijn het initiatief te nemen voor overleg met (vertegenwoordigers van) lokale agrarische ondernemers om een goed 

inzicht te krijgen hoe de betreffende ondernemers, vanuit de lokale situatie, de stikstofproblematiek ervaren en hoe deze in de toekomst 

wordt gezien;

2. vanuit het belang van onze landelijke gemeente een faciliterende en verbindende rol te vervullen om de cohesie tussen agrarische 

ondernemers en andere sectoren en inwoners(groepen) in onze gemeente te bevorderen met betrekking tot de te nemen 

stikstofreductiemaatregelen;

3. bij het provinciebestuur met klem aan te dringen op het ontwikkelen van zowel doeltreffend als gedragen beleid om tot de noodzakelijke 

reductiedoelstelling te komen, waarbij ook andere sectoren evenredig bijdragen aan de doelstelling;

4. de inhoud van deze motie zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan provinciale en gedeputeerde staten van Utrecht;

5. in Lopikerwaard-verband te overleggen met de gemeentebesturen hoe in dit dossier samen opgetrokken gaat worden.



M-090 Kaders realisatie Oranjepark II 220707 16a.mv De raad stelt de volgende uitgangpunten vast voor woningbouw op de locatie Oranjepark II:

1. Woningtype en doelgroep:

a) levensloopbestendig;

b) mogelijkheid tot zorgverlening en/of realiseren van zorgbedden door de Wulverhorst;

c) primaire doelgroep: ouderen, gegeven de aanleunfunctie t.o.v. de Wulverhorst;

d) secundaire doelgroep: starters,

2. Mobiliteit en parkeren:

a) verbeteren van de fietsverbinding van de Pr. Bernhardstraat naar het Van Zylpad en het fietspad naar Strengen / Cultuurhuis, inclusief 

verplaatsing van de fietsersbrug;

b) integratie van de nieuwe parkeervoorziening met de bestaande parkeervoorziening aan de Pr. Bernhardstraat;

c) veilige gelijkvloerse loopverbinding naar Wulverhorst,

3. Groen/Blauw:

a) behoud van een zo groot mogelijke groenvoorziening;

b) behoud van beeldbepalende bomen;

c) renovatie dierenverblijf;

d) kwaliteitsimpuls groengebied;

e) waarborgen toegankelijkheid groengebied voor buurtbewoners van o.a. Wulverhorst;

f) Inrichten van de openbare ruimte in lijn met het renovatieplan Brede Dijk;

g) Klimaatadaptieve buitenruimte,

4. Duurzaamheid:

a) all electric, gasloos, plaatsing van zonnepanelen op daken,

5. Focus op lokaal woningzoekenden:

a) aanbod gefaseerd op de markt aanbieden;

b) zoveel mogelijk toewijzen aan Oudewaterse (oudere) woningzoekenden,

6. Kwaliteit en uitstraling:

a) aansluiting zoekend bij architectuur Wulverhorst en Schuylenburcht, o.a. door het plaatsen van het gebouw in het water;

b) plaatsing van het gebouw evenwijdig aan de bestaande bebouwing;

c) voorkeurslocatie: aan de watergang langs het Van Zylpad;

d) redelijke afstand behoudend tot bestaande bebouwing Strengen en Pr. Bernhard,

7. Participatie:

a) doorlopen van een goed participatietraject met de buurt met transparante weging van input en bezwaren van omwonenden,

en draagt het college op om:

1. deze uitgangspunten te bespreken met de Woningraat;

2. de woningbouwplannen aan deze uitgangspunten te toetsen.

M-091

M-092

M-093

Nummer 

toezegging

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

T-741 2023 Q2 Parkeerroute binnenstad Kok 210204 G 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.

T-759 2021 Q3 Raadsinformatiebijeenkomst Pilot 

Jeugdbescherming Oudewater

Duindam 210531 S 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-762 2022 Q2 Digitaal jongerenpanel Duindam 210614 S 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 2021 Q3 Waardig wonen in Oudewater Duindam 210614 S 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-765 2022 Q4 Plan van aanpak 'Zon op het dak' Lont 210715 G Wethouder Lont zegt toe om het Plan van Aanpak rondom ‘zon op het dak’ op Oudewaterse schaal plaats te laten vinden.

T-766 2023 Q2 Besluit over afsluiten Visbrug Kok 210921 R Wethouder Kok zegt toe dat de gemeenteraad betrokken zal worden bij het besluit om de Visbrug tijdens de zomer van 2022 al dan niet 

af te sluiten.

T-767 2022 Q2 Welstandsvereisten woning Lange 

Burchwal

Duindam 210921 R Wethouder Duindam zegt toe om na te gaan of een nieuw gebouwde woning aan de Lange Burchwal voldoet aan de welstandsvereisten.  

T-768 raadsinformatiebijeenkomst 

groenvoorziening

211025 S 05 De CU/SGP-fractie geeft aan graag een raadsinformatiebijeenkomst te houden over groenvoorziening en -onderhoud. De griffier neemt 

dit mee richting het presidium.

Update 24/11/2021: Besproken tijdens presidiumvergadering 

op 23/11/2021.

Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-769 2021 Q4 Overzicht voertuigen Stadserf Lont 211025 S 06 Wethouder Lont zegt toe om een overzicht van voertuigen en bijbehorend materiaal van het Stadserf toe te sturen. Update 04/11/2021: Afdoeningsbrief aan gemeenteraad 

gestuurd op 27/10/2021.

Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-770 2021 Q4 Financieel overzicht presentatie 

zwembad

Duindam 211026 R 04 Toezegging: Er wordt toegezegd dat het financiële overzicht vanuit de presentatie in een duidelijke versie aan de gemeenteraad wordt 

gestuurd.

Update 04/11/2021: Presentatie is aan gemeenteraad 

gestuurd en op RIS geplaatst.

Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-771 2021 Q4 Beoordeling LaGro Duindam 211026 R 05 Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om een beoordeling van LaGro inzake ‘Aanbesteding, staatssteun en Wet Markt en Overheid’ 

met de gemeenteraad te zullen delen.

Update 04/11/2021: Afdoeningsbrief aan gemeenteraad 

gestuurd op 29/10/2021.

Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-772 2022 Q2 vlaggen raadzaal De Vries 211111 G 10 Toezegging: Burgemeester De Vries zegt toe graag vlaggen te willen plaatsen in de raadszaal. Alvorens dit gebeurt, zal eerst een 

Vlaggenprotocol opgesteld worden.

Afgedaan 29-9-2022 in de raad (bij punt 11)

T-773 2021 Q4 Bespreking MOP Duindam 211111 G 10 Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe dat de Meerjaren Onderhoudsplanning tijdens de raadscyclus van december 2021 aan de 

orde zal komen.

Update 24/11/2021: Raadsvoorstel geagendeerd voor 

raadscyclus december 2021.

Toezegging kan hiermee worden afgedaan.

T-774 Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 

(PGB)

Kok 211216 G 13 Er is een hardheidsclausule die we toepassen. Terugkoppelen aan de raad als de clausule daadwerkelijk 

nodig blijkt.

T-775 Toegang Milieustraat Lont 211216 G 20 Er worden afspraken gemaakt met de 3 organisaties die het aangaat om het probleem op te. Lossen, rekening houdend met wet- en 

regelgeving.

Afgedaan 6-9-2022 met RIB Stand van zaken milieustraat 

voor ANBI-organisaties, raad 29-9-2022 nummer A10.

Terugkoppen aan de raad over de uitkomsten van het 

gesprek [zie ook motie M-070]

T-776 verkoop Stadskantoor Teunissen 220530 S 07 Wethouder Teunissen 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).



T-777 impact sluiten loket prioritering 

domein Ruimte

Kok 220530 S 07 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.

Afgedaan 06-06-2022: de raad heeft het RIB doorgleid naar 

het presidium; het RIB is besproken in Forum Samenleving 

30-6-2022

T-778 2022 Q2 Hoenkoopsebrug Kok 220531 R 03 Wethouder Kok doet de toezegging de eerste vraag van de CDA-fractie schriftelijk te beantwoorden. Afgedaan 08-06-2022; per mail beantwoord

T-779 2022 Q2 lobby-document Hoenkoopsebrug Kok 220531 R 03 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.

Afgedaan 24-06-2022; per mail aan de fractievoorzitters

T-780 2022 Q2 Omgevingsvisie Teunissen 220531 R 04 Wethouder Teunissen doet de toezegging tekstvoorstellen voor een mogelijk amendement naar de raad te sturen. Afgedaan 01-06-2022; per mail

T-781 2022 Q4 zondagafsluiting binnenstad Kok 220531 R 07 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.

T-782 2022 Q2 weekmails Statenland De Vries 220609 G 01 De voorzitter doet de toezegging dat de weekmails werkzaamheden Statenland online worden gezet. Afgedaan; nieuwsbrief griffie 19-08-2022

T-783 2022 Q2 opvang vluchtelingen uit Oekraïne De Vries 220609 G 14a De burgemeester doet de toezegging dat de raad goed op de hoogte wordt gehouden hoe de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zich 

ontwikkeld.

T-784 kademuur bij Roberto Kok 220629 R 04 Wethouder Kok doet de toezegging na te vragen of de kademuur daadwerkelijk gevaar loopt door de plataan nabij de ijssalon. Afgedaan 13-09-2022 met RIB Beantwoording artikel 32 

vragen onafhankelijken kap boom roberto 29-09-2022 nr A14

T-785 2022 Q2 erratum jaarrekening Lont 220630 S 07 Wethouder Lont doet de toezegging een erratum voor de jaarrekening aan de raad te sturen. Afgedaan 05-07-2022; toegevoegd aan de agenda en per 

mail verspreid

T-786 infographic jaarrekening Lont 220630 S 07 Wethouder Lont doet de toezegging een infographic aan de raad te sturen.

T-787 2023 Q2 doorontwikkeling jaarrapportage 

begroting

Lont 220707 G 07 Wethouder Lont omarmt de motie (de raad draagt het college op voor de begroting van 2024 samen met de auditcommissie een analyse 

en doorontwikkeling te maken van de huidige jaarrapportage en hierin met name oog te hebben voor de SMART formulering van 

indicatoren en de samenstelling van de indicatoren set.) en doet de toezegging hier met de auditcommissie uitvoering aan te geven.

T-788 2022 Q3 gespreksleider Pluimveebedrijf Lont 220707 G 08 Wethouder Lont doet de toezegging om met het forum in september 2022 te spreken over de inzet van een onafhankelijke gespreksleider 

dossier Pluimveebedrijf (pagina 24 van de Voorjaarsrapportage 2022).

T-789 KoopGarant BV Lont 220707 G 13 Wethouder Lont doet de toezegging dat de statuten van de op te richten BV ter zienswijze aan de raad worden aangeboden (antwoord op 

vraag 3 technische vragen van de ChristenUnie-SGP).

T-790 water-variant Oranjepark II Lont 220707 G 16a Wethouder Lont doet de toezegging om de Woningraat te vragen om de water-variant toe te voegen.

T-791 2022 Q3 Reconstructie Brede Dijk Kok 220919 RS 4 Wethouder Kok doet de toezegging deze week intern te kijken hoe de briefwisseling met mevrouw Van der Klis betreffende te verwijderen 

bomen is verlopen en daar bij haar voor de raadsvergadering van 29 september 2022 op terug te komen.

afgedaan 29-9-2022

T-792 2022 Q3 Reconstructie Brede Dijk Kok 220919 RS 4 Wethouder Kok doet de toezegging nog te kijken naar mogelijkheden om verkeersstromen gescheiden te houden en bericht de raad daar 

voor de raadsvergadering (29.9.2022) over. 

afgedaan 29-9-2022

T-793 2022 Q3 Reconstructie Brede Dijk Kok 220919 RS 4 Wethouder Kok doet de toezegging in de raadsvergadering van 29.9.2022 een antwoord te geven op vraag 5 van De Onafhankelijken 

(Worden de 111 bomen gekapt, of verplaatst en later teruggeplaatst?)

afgedaan 29-9-2022

T-794 2022 Q3 Toekomst openbaar onderwijs in 

Oudewater

Lont 220919 RS 5 Wethouder Lont doet de toezegging van Stichting Onderwijs Primair een bevestiging te vragen dat zij de Schakels zal sluiten ingaande 

schooljaar 2023/2024 en de raad hier schriftelijk over te berichten.

afgedaan 29-9-2022 per mail

T-795 BIBOB en IVP De Vries 220919 RS 6 Burgemeester De Vries doet de toezegging de suggestie om de BIBO in te zetten ook bij niet-horeca mee te nemen bij het opstellen van 

het Integraal Veiligheidsplan (IVP). 

T-796 2022 Q3 Participatiekader Woerden De Vries 220919 RS 6 Burgemeester De Vries doet de toezegging het document participatiekader Woerden via de griffie naar de raad te sturen. afgedaan 22-9-2022 per mail

T-797 kosten juridische dienstverlening De Vries 220919 RS 6 Burgemeester De Vries doet de toezegging de vragen van Progressief Oudewater naar aanleiding van het raadsbericht “inzet externe 

juridische dienstverlening voor afhandeling klachten” (het budget voor juridische dienstverlening (intern) en gemaakte kosten van 

ingehuurde externe juridische dienstverlening) zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden.

afgedaan 12-10-2022, ingekomen stuk raad 10.11.2022 

nummer A04

T-798 Pinkeltje Kok 220919 RS 6 Wethouder Kok doet de toezegging de vragen van de fracties Progressief Oudewater en De Onafhankelijken over Pinkeltje schriftelijk te 

beantwoorden.

T-799 Robertoboom Kok 220920 RS 6 Wethouder Kok doet de toezegging de vragen van fractie De Onafhankelijken over de 'robertoboom' schriftelijk te beantwoorden, inclusief 

een nadere duiding van de eerder geleverde bijlagen. De kapvergunning is verleend, maar wordt vooralsnog niet geëffectueerd.

T-800 2022 Q3 Maaien Hoenkoopse Buurtweg Kok 220920 RS 6 Wethouder Kok doet de toezegging schriftelijk terug te komen op de vraag van raadslid Broere (CU-SGP) wanneer de Hoenkoopse 

Buurtweg wordt gemaaid.

afgedaan 21-9-2022 per mail

T-801 2022 Q4 verzwaard adviesrecht Teunissen 220920 RS 6 Wethouder Teunissen doet de toezegging voor 1 januari een voorstel betreffende verzwaard adviesrecht bij een bestemmingsplan aan de 

raad te doen toekomen.

T-802 Schouw Papenkop Kok 220920 RS 6 Wethouder Kok doet de toezegging de raad schriftelijk te berichten over de uitkomsten van de schouw in Papenkop. afgedaan weeknieuws 30-9-2022

T-803 Robertoboom Kok 220929 R 5 Wethouder Kok doet de toezegging de kosten voor de verschillende oplossingen inzichtelijk te maken. (in aanvulling op toezegging T-

799 )

T-804 Reconstructie Brede Dijk Kok 220929 R 9 Wethouder Kok doet de toezegging een apart raadsvoorstel betreffende de rotonde aan de raad te sturen.


