
Gemeenteraad

Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 7 februari 2019 om 20:00.

Voorzitter: P. Verhoeve (alle agendapunten, behalve 11)
K. de Bruijn (agendapunt 11)

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)
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)

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.

De heer Bos dient namens de CU/SGP-fractie een initiatiefvoorstel in bij de burgemeester 
inzake ‘Fietsen in Oudewater’. Het initiatiefvoorstel wordt doorgeleid naar het presidium.

2. Vaststellen agenda  

Door de VVD/D66-fractie wordt voorgesteld om de agendapunten 10 (Integraal 
Veiligheidsplan), 12 (Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning) en 14 
(Kinderburgemeester) als hamerstuk te behandelen. De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

De heer Knol verzoekt om de bovenstaande handelswijze (het in de raad bestempelen van 
bespreekstukken als hamerstukken) in het presidium terug te laten komen.

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 13 december 2018  

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
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4. Afleggen eed door gemeentesecretaris W.J. Tempel  

De burgemeester neemt de eed af bij de heer Tempel. Hierna volgt een speech vanuit de 
burgemeester, waarna de gelegenheid wordt geboden om de heer Tempel te feliciteren.

5. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen  

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht, waardoor dit agendapunt wordt 
overgeslagen.

6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO)  

De heer Bos stelt namens de CU/SGP-fractie vragen inzake ‘Belijning Vierbergenweg’. De 
vragen worden beantwoord door wethouder Kok.

7. Lijst van ingekomen stukken  

Op verzoek van mevrouw De Vor wordt ingekomen stuk 31 (Right to Challenge) geagendeerd 
voor het presidium.

Bespreekstukken

8. Raadsvoorstel ‘  Vaststellen beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. Het beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck vast te stellen;
2. Het beeldkwaliteitsplan onderdeel laten uitmaken van de welstandsnota;
3. Het beeldkwaliteitsplan integreren in het nog op te stellen bestemmingsplan.

Door de Onafhankelijken-fractie wordt het volgende amendement ingediend (Amendement 
A):

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

- De zin ‘Er worden ten minste 10 appartementen met een koopprijs tussen 150.000 en 
180.000 € k.k. aangeboden.’

te wijzigen in

- ‘Er worden ten minste 10 appartementen met een koopprijs van maximaal € 150.000 
v.o.n. aangeboden.’

Door de Onafhankelijken-fractie wordt het volgende amendement ingediend (Amendement 
B):

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

De zinnen
’10 appartementen van 45 m2 bvo’;
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‘3 appartementen van 152 m2 bvo’;
‘3 appartementen van 190 m2 bvo’

te wijzigen in

’10 appartementen van 50 m2 bvo’;
’3 appartementen 145 m2 bvo’;
’3 appartementen 180 m2 bvo’

Door de Wakkere Geelbuik-fractie wordt het volgende amendement ingediend (Amendement 
C):

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

De zin ‘Er worden ten minste 10 appartementen met een koopprijs tussen 150.000 en 180.000 
€ k.k. aangeboden.’

te wijzigen in

‘Er worden ten minste 20 appartementen met een koopprijs van maximaal € 150.000 v.o.n. 
aangeboden.’

Door de Wakkere Geelbuik-fractie wordt de volgende motie ingediend (Motie 1):

Verzoekt het college om:

 het door de gemeenteraad vast te stellen bouwplan openbaar aan te besteden; 

In de tweede termijn wordt Amendement A door de Onafhankelijken-fractie ingetrokken. 
De fractie dient in plaats hiervan een nieuwe motie (Motie 2) in. De Wakkere Geelbuik-
fractie wijzigt de tekst van Amendement C.

Door de Onafhankelijken-fractie wordt de volgende motie ingediend (Motie 2):

Draagt het college op:

In overleg met de projectontwikkelaar voor Oranje Bolwerck te komen tot een grootte van 50 
m2 per starterswoning.

Door de Wakkere Geelbuik-fractie wordt het volgende gewijzigde amendement ingediend 
(Amendement C):

De zin ‘Er worden ten minste 10 appartementen met een koopprijs tussen 150.000 en 180.000 
€ k.k. aangeboden.’

te wijzigen in

‘Er worden ten minste 10 appartementen met een koopprijs van maximaal € 150.000 v.o.n. 
aangeboden.’

en toe te voegen:

‘Er worden ten minste 10 appartementen met een koopprijs van maximaal € 200.000 v.o.n. 
aangeboden.’

Pagina 3/6



Tijdens de bespreking worden de volgende toezeggingen gedaan:

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om de overeenkomst die met een ondernemer 
wordt gesloten voor realisatie aan de gemeenteraad voor te leggen door middel van een 
‘wensen en bedenkingen procedure’ ex artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet.

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe bij de verdere planontwikkeling het verzoek tot 
uitbreiding vanuit de begraafplaats aan de overzijde van het project mee te nemen.

Op verzoek van de heer Broere wordt de status van raadsinformatiebrieven – in samenhang 
met raadsvoorstellen – geagendeerd voor het presidium.

Amendement A wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

Amendement C wordt door de gemeenteraad verworpen (7 stemmen voor, 8 stemmen 
tegen).

Het gewijzigde raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 
stem tegen).

Motie 1 wordt door de gemeenteraad verworpen (1 stem voor, 14 stemmen tegen).

Motie 2 wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 stemmen 
tegen).

9. Raadsvoorstel ‘  Vervangen Wilhelmina van Pruisenbrug’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

De Wilhelmina van Pruisenbrug te vervangen door een enkele ophaalbrug (een beweegbare 
brug met een enkel val) voorzien van zelfbediening en hiervoor in 2019 een krediet 
beschikbaar te stellen van € 845.000,--, waarvan de kapitaallasten meegenomen worden in 
de begroting 2020 en verder.

Toezegging: Wethouder Kok zegt toe om in overleg met Dorpsplatform Hekendorp eventueel 
met een bewonersavond te komen over een tijdelijke oeververbinding.

Het voorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem tegen).

11. Raadsvoorstel ‘Zienswijze Kadernota 2020 en Regionaal Risicoprofiel VRU’  

Het raadsvoorstel wordt voorgezeten door de heer De Bruijn.

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

de bijgevoegde zienswijze op de Kadernota 2020 VRU en Regionaal risicoprofiel 2020 - 2023 
vast te stellen en aan de VRU te verzenden.

Door de CDA- en VVD/D66-fractie wordt het volgende amendement (Amendement A) 
ingediend:

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de zienswijze 
vanuit de gemeente Oudewater bij de Kadernota 2020 en Regionaal Risicoprofiel van de VRU 
als volgt aan te passen: 
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 De zin ‘Het instellen van een egalisatiereserve draagt naar inzicht van de gemeente bij 
aan de stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage en dit voornemen wordt dan ook 
ondersteund’.

Te wijzigen in:

 ‘De gemeente Oudewater is tegen het instellen van een organisatie- en egalisatiereserve 
en wil dat een eventuele overschotten terug worden betaald aan de gemeenten’. 

Tijdens de bespreking worden de volgende toezeggingen gedaan:

Toezegging: De burgemeester zegt, na een opmerking vanuit de CDA-fractie over de juistheid 
van de risicokaarten, toe bij de VRU te vragen om een geüpdatete versie van de kaarten.

Toezegging: De burgemeester zegt, na een vraag vanuit de CU/SGP-fractie, toe om bij de 
VRU om een nadere onderbouwing voor het instellen van een organisatie- en 
egalisatiereserve te vragen.

Amendement A wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

Het gewijzigde voorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen 
voor, 0 stemmen tegen).

13. Raadsvoorstel ‘  Instellen en benoemen leden ‘Commissie evaluatie DVO’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. De 'Commissie evaluatie DVO' in te stellen, met als doel het evalueren van de 
dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Oudewater en Woerden en het doen 
van een voorstel aan de raad over het al dan niet verlengen van deze overeenkomst; 2. De 
volgende raadsleden te benoemen tot leden van de 'Commissie evaluatie DVO': 
- J.J. de Vor – van de Bunt; 
- A.P.M. van Wijk; 
- R.A. van den Hoogen; 
- J. Broere; 
- W.K. Knol. 
3. De volgende personen als adviseur, zonder stemrecht, bij de commissie te betrekken: 
- W.J.P. Kok; 
- W.J. Tempel. 
4. De commissie te laten ondersteunen door de griffier;
5. De commissie te ontbinden na afronding van de werkzaamheden.

Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

Hamerstukken

10. Raadsvoorstel ‘Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019 – 2022’  

Pieter Verhoeve zal in de termijn voor het college openstaande vragen vanuit het Forum 
Samenleving beantwoorden.

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 vast te stellen.
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Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

12. Raadsvoorstel ‘Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

De ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019’ vast te stellen.

Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

14. Raadsvoorstel ‘Instellen Kinderburgemeester’  

De heer Van den Hoogen doet in een stemverklaring de suggestie om naast een 
Kinderburgemeester ook ‘Kinderwethouders’ aan te stellen, zodat een ‘Kindercollege’ ontstaat.

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. Over te gaan tot het instellen van een kinderburgemeester, zijnde een leerling van groep 
8 vanuit een van de bassischolen van de gemeente;

2. De kinderburgemeester voor een jaar te benoemen, met ingang van het schooljaar 2019 –  
2020;

3. Ieder jaar de bijdrage van de kinderburgemeester te evalueren en aan de hand hiervan te 
bepalen of de regeling wordt doorgezet.

Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

15. Raadsvoorstel ‘Zienswijze Kaderbrief 2020 GGDrU’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief 2020 van de GGDrU, met daarin belangrijke 
ontwikkelingen en het financiële kader.
2. Als zienswijze te geven dat de gemeente Oudewater de uitgangspunten voor de 
ontwerpbegroting 2020 zoals geformuleerd in de concept Kaderbrief onderschrijft.

Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor, 0 
stemmen tegen).

16. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23:15.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 14 maart 2019,

de griffier, de burgemeester,

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