
Gemeenteraad

Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 18 april 2019 om 20:00.

Voorzitter: P. Verhoeve

Griffier: A. van der Lugt

Raadsleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken)
I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66)
J.V. Bos (CU/SGP)
J. Broere (CU/SGP)
K. de Bruijn (CDA)
R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken)
G.W.J. Hoogenboom (VVD/D66)
W.K. Knol (Wakkere Geelbuik)
M.J. Kruiswijk (VVD/D66) (vanaf agendapunt 7)
L.J. Oosterom (CDA)
J.M. Six (CDA)
D. Stapel (CDA)
J.J. de Vor – van de Bunt (CDA)
A.P.M. van Wijk (VVD/D66)
J.W. van Wijngaarden (CDA)
A.J. van Winden (VVD/D66) (t/m agendapunt 3)

College: P. Verhoeve (burgemeester)
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.

Mevrouw De Vor – Van de Bunt deelt mede dat de CDA-fractie in de komende raadscyclus 
een initiatiefvoorstel inzake ‘Realisatie thuishuis Oudewater’.

2. Vaststellen agenda  

De volgende punten worden aan de agenda toegevoegd:

- 16a. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Beheersing financiële administratie en 
uitvoering raadsbesluiten’

- 16b. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Kerkenvisie Oudewater’

Verder wordt de agenda conform vastgesteld.
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3. Afscheid de heer A.J. van Winden als raadslid  

Na ruim acht jaar neemt de heer Van Winden afscheid als lid van de gemeenteraad. De heer 
Van Winden is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden en heeft er hierdoor voor gekozen om het raadslidmaatschap op te 
zeggen.

De burgemeester en mevrouw Van Wijk staan in speeches stil bij het afscheid van de heer 
Van Winden. Tenslotte voert de heer Van Winden zelf het woord. De heer Van Winden krijgt 
vanuit de gemeente en vanuit zijn fractie diverse afscheidscadeaus aangeboden.

4. Raadsvoorstel ‘Installatie commissie onderzoek geloofsbrieven’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. Te benoemen als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven:
- de heer J. Broere;
- de heer W.K. Knol;
- de heer D. Stapel.
2. De commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven van de heer M.J. Kruiswijk.
3. De commissie onderzoek geloofsbrieven te ontbinden na de installatie van de heer M.J. 

Kruiswijk.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (14 stemmen voor; 0 stemmen tegen).

5. Verslag en advies commissie onderzoek geloofsbrieven  

De heer Knol geeft als voorzitter van de commissie een toelichting op de doorlopen 
procedure. De commissie stelt de gemeenteraad voor om de heer Kruiswijk toe te laten als lid 
van de gemeenteraad.

6. Raadsvoorstel ‘Toelating de heer M.J. Kruiswijk als raadslid’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

De heer M.J. Kruiswijk toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oudewater.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (14 stemmen voor; 0 stemmen tegen).

7. Installatie de heer M.J. Kruiswijk als raadslid  

De burgemeester neemt de belofte af bij de heer Kruiswijk, waardoor de heer Kruiswijk 
geïnstalleerd is als lid van de gemeenteraad. De heer Kruiswijk krijgt bloemen, een kopie van 
de ‘Integriteitsnota’ en het ‘Zakboek Raadsleden’ aangeboden.

8. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 maart 2019  

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

9. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen  

Er hebben zich geen personen aangemeld voor het spreekrecht. Dit onderwerp wordt dan ook 
overgeslagen.
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10. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO)  

Door de CDA-fractie wordt een drietal sets vragen aan de orde gesteld. Deze vragen worden 
door het college van B&W beantwoord.

11. Lijst van ingekomen stukken  

Toezegging: Diverse raadsleden stellen stuk A14 (Ingekomen stuk Stadsteam Oudewater – 
Verkenning 2019) aan de orde. Wethouder Kok zegt toe om de gemeenteraad een afschrift te 
sturen van de brief die het college van B&W aan het Stadsteam stuurt in reactie op de brief 
van het Stadsteam.

De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

12. Stemming inzake motie ‘Woningbouw in de kernen’  

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2019 zijn bij het stemmen over de motie 
‘Woningbouw in de kernen’ de stemmen gestaakt. Procedureel gezien dient tijdens de 
eerstvolgende raadsvergadering nogmaals over de motie gestemd te worden.

In de motie wordt het volgende door de raad als haar mening uitgesproken:

- Het wenselijk is de noodzaak van maatwerk voor woningbouw  buiten de rode contouren 
in kleine kernen onder de aandacht te brengen bij Provinciale Staten en de te benoemen 
(in)formateur, met daarbij het verzoek dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde te laten 
komen tijdens het formatieproces;

- Daarbij de verwachting uit te spreken dat goed gemotiveerde woningbouwplannen in de 
komende periode door het provinciebestuur vanuit een positieve grondhouding behandeld  
zullen worden;

- Het bovenstaande door middel van een brief aan Provinciale Staten en de (in)formateur 
onder de aandacht dient te worden gebracht;

De motie wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen tegen).

Bespreekstukken

13. Raadsvoorstel ‘Verduurzamen en klimaatverbetering bibliotheek Cultuurhuis’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

Een krediet groot € 53.000,= beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het klimaat in de 
bibliotheek gevestigd in het Cultuurhuis, Kluwen 7 te Oudewater, en voor het aanbrengen van 
zonnepanelen op het dak van de bibliotheek.

Door de Onafhankelijken-fractie wordt het volgende amendement ingediend:

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 
raadsbesluit als volgt aan te passen:

- Een krediet groot € 53.000,= beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het klimaat in 
de bibliotheek gevestigd in het Cultuurhuis, Kluwen 7 te Oudewater, en voor het 
aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de bibliotheek.

te wijzigen in
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- Een krediet zoals geraamd in de businesscase benoemd in het raadsvoorstel beschikbaar  
te stellen voor het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de bibliotheek gevestigd  
in het Cultuurhuis, Kluwen 7 te Oudewater.

Door de Onafhankelijken-fractie wordt tevens een motie ingediend. Deze motie wordt tijdens 
het raadsdebat ingetrokken.

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om - in de geest van de ingetrokken motie van de 
Onafhankelijken-fractie – met oplossingen te komen om de hitte in het Cultuurhuis tegen te 
gaan. De gemeenteraad wordt hierover nader geïnformeerd.

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe in gesprek te gaan met scholen in het Cultuurhuis 
en hierbij te vragen of de scholen ook last ondervinden van hitte in de zomer.

Het amendement wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen 
tegen).

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen 
voor; 1 stem tegen). De CDA-fractie tekent aan dat zij geacht wordt tegen te hebben gestemd, 
wat geleid zou hebben tot het aannemen van het raadsvoorstel met 8 stemmen voor en 7 
stemmen tegen.

Hamerstukken

14. Raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen investeringskrediet Grondstoffenbeleidsplan’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

Voor de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan gemeente Oudewater 2019-2022 een  
krediet beschikbaar te stellen van €963.200,-, waarvan de dekking van de kapitaallasten is 
meegenomen in de begroting van 2020 en verder.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen).

15. Raadsvoorstel ‘  Vaststellen Ontwerpbegroting AVU 2020 en begrotingswijziging 2019’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1) In te stemmen met de Ontwerpbegroting AVU 2020 en de kosten op te nemen in de 
gemeentebegroting 2020;
2) In te stemmen met het herzien van de AVU begroting 2019 en de extra kosten mee te 
nemen in de Bestuursrapportage.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen).

16. Raadsvoorstel ‘Griffieplan 2019’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

Het Griffieplan 2019 vast te stellen.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen).
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Moties vreemd aan de orde van de dag

16a.Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Beheersing financiele administratie en uitvoering 
raadsbesluiten’     

In de motie staat het volgende dictum opgenomen:

1. constateert dat het college de financiële administratie van de gemeente niet “in control” 
heeft, hetgeen het vertrouwen schaadt tussen college en raad;
2. draagt het college op om de raad een nota te overleggen hoe het bestuurlijk vertrouwen 
tussen raad en college hersteld kan worden en welke maatregelen worden genomen om te 
borgen dat besluiten van en toezeggingen aan de raad daadwerkelijk worden uitgevoerd en 
nagekomen, op een wijze zoals dit door de raad bedoeld is.

De motie wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen).

16b.Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Kerkenvisie Oudewater’

In de motie wordt het college het volgende door de raad verzocht:

- (pro)actief in te zetten op het behoud van (beeldbepalende) kerkgebouwen in onze 
gemeente;

- zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanvraag te doen 
voor het opstellen van een kerkenvisie;

De motie wordt aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem tegen).

17. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:50.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 6 juni 2019,

de griffier, de burgemeester,

mr. A. van der Lugt mr. drs. P. Verhoeve
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