
Gemeenteraad

Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 14 maart 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)
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)
A.J. van Winden (VVD/D66)

Afwezig: J.W. van Wijngaarden (CDA)

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.

2. Vaststellen agenda  

Het volgende punt wordt aan de agenda toegevoegd:

- 17a: Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Parkeerproblematiek Lange Burchwal en 
Wijngaardstraat’

De agenda wordt verder conform vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 februari 2019  

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

4. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen  
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Er hebben zich geen personen gemeld voor het spreekrecht over geagendeerde 
onderwerpen. Dit agendapunt wordt dan ook overgeslagen.

5. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO)  

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur. Dit agendapunt wordt dan ook 
overgeslagen.

6. Lijst van ingekomen stukken  

Toezegging: De heer Boreel – de Mauregnault gaat in op ingekomen stuk 14 (afdoening motie 
‘Richtinggevend accommodatiebeleid’). De heer Boreel vraagt om de uitvraag inzake de 
ontwikkeling van De Klepper. Door wethouder Kok wordt toegezegd dit toe te sturen.

De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

7. Raadsvoorstel ‘Benoeming mevrouw A. Alles tot forumlid’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

Mevrouw A. Alles te benoemen tot forumlid, waarmee haar plaatsvervangend 
forumlidmaatschap vervalt.

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

Nadat het raadsvoorstel is aangenomen en mevrouw Alles is geïnstalleerd, spreekt de 
burgemeester mevrouw Alles toe. Daarnaast wordt ook de heer Alles toegesproken, die 
vertrekt als forumlid. Tenslotte krijgen zowel de heer als mevrouw Alles een bos bloemen 
uitgereikt.

Bespreekstukken

8. Raadsvoorstel ‘Maatschappelijke agenda sociaal domein Oudewater’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

De visie, uitgangspunten en het beleid voor het Sociaal Domein, zoals vastgelegd in de nota 
Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater, vast te stellen.

Het raadsvoorstel wordt aangenomen (8 stemmen voor; 6 stemmen tegen).

9. Raadsvoorstel ‘Uitvoering coalitieakkoord ‘Voor Oudewater, mèt Oudewater’, onderdeel   
communicatie’

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. in te stemmen met de voorgestelde invulling voor het door u beschikbaar gestelde budget, 
te weten € 10.000 voor een tekstschrijver en € 5.000 voor de publicatie van de verslagen op 
de gemeentelijke infopagina; 
2. kennis te nemen van het feit dat de griffier fungeert als aanspreekpunt voor de 
tekstschrijver; 
3. kennis te nemen van de mogelijkheden van het beschi
kbare budget voor de gemeentelijke informatiepagina voor de reguliere informatiedeling.
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Door de VVD/D66-fractie wordt het volgende amendement ingediend (Amendement A):

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 
raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

4de alinea de zin :
Lees: publicatie van de verslagen op de gemeentelijke infopagina.
Te vervangen met:
Lees: publicatie van berichten op de gemeentelijke infopagina.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving te wijzigen in:
Op grond van de Gemeentewet (artikel 147 - verordende bevoegdheid - en artikel 189 - 
budgetrecht - ) heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2019 een 
bedrag van €10.000 (60400110.38.000) beschikbaar gesteld voor de inschakeling van een 
tekstschrijver die objectieve en begrijpelijke berichtgeving opstelt vanuit de gemeenteraad. 
Daarnaast bestemde uw raad €5.000 (60400110.38038) voor het creëren van extra ruimte op 
de informatiepagina. Met de vaststelling van de gemeentebegroting 2019 is ons college 
gemachtigd hier uitvoering aan te geven.

Beoogd effect te wijzigen in:
Het beoogd effect is dat inwoners goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de 
gemeenteraad, hoe de besluitvorming verloopt, wat dit voor hen betekent, en dit de 
betrokkenheid met de eigen gemeente vergroot.

Paragraaf 1.1 onder uitvoering, de eerste alinea te wijzigen in :
Het coalitieakkoord stelt dat de schrijvende pers moeilijke tijden doormaakt en dat de 
gemeentelijke taken complexer en omvangrijker worden. De bewoners hebben echter het 
recht op volledige en objectieve informatie over alles wat hen aangaat. Deze 
informatiebehoefte ziet met name op de voorliggende onderwerpen waar de gemeenteraad 
actief bij betrokken is, waaronder raads- en foravergaderingen.

Verwijderen:
Uitgaande van een tarief van €60 per uur en 5 uur per vergadering (1 uur inlezen, 3 uur 
aanwezig bij de vergadering en 1 uur uitwerking), kan een tekstschrijver verslag doen van 
ongeveer 35 raads- /forumvergaderingen per jaar.

Paragraaf financiën, het laatste woord te wijzigen in:
Berichten. 

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

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het dictum als 
volgt te wijzigen:

1. in te stemmen met de voorgestelde invulling voor het door u beschikbaar gestelde budget, 
te weten €10.000 voor een tekstschrijver en €5.000 voor de publicatie op de gemeentelijke 
infopagina;

2. kennis te nemen van het feit dat de werkgeverscommissie hiërarchisch aanspreekpunt 
voor de tekstschrijver is;

3. kennis te nemen van de coördinerende afstemming tussen de tekstschrijver en de griffier.
4. Een jaar na aanvang van de werkzaamheden van de tekstschrijver middels een evaluatie 

vast te stellen of het beoogde effect wordt behaald;
5. kennis te nemen van de mogelijkheden van het beschikbare budget voor de gemeentelijke 

informatiepagina voorde reguliere informatiedeling.

Ondergetekende stelt voorts voor om punt 2.1 van de argumenten uit het raadsvoorstel 
(Raadsgriffier als aanspreekpunt) te wijzigen:

De werkgeverscommissie is hiërarchisch het aanspreekpunt van de tekstschrijver. 
Functioneel zal hij in overleg met de griffier zijn werk uitvoeren. Raads- of forumleden 
onthouden zich van invloed op de keuze van de onderwerpen of de inhoud van de 
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berichtgeving. De griffier heeft de bereidheid uitgesproken de coördinerende taken ten 
aanzien van de tekstschrijver op zich te willen nemen. 

Ondergetekende stelt voorts voor om punt 1.1 van de uitvoering uit het raadsvoorstel te 
wijzigen:

De werkgeverscommissie werft een tekstschrijver op basis van de leidraad van de Raad voor 
Journalistiek. (…) 

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 de tekst van het voorstel ‘Uitvoering coalitieakkoord ‘Voor Oudewater, 
mèt Oudewater’, onderdeel communicatie’ als volgt te wijzigen.

Bestaande tekst
Uitvoering:
1.1. De raadsgriffier werft een tekstschrijver op basis van de leidraad van de 
Raad voor de Journalistiek. In algemene zin komt dat hierop neer:
 De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie 

moeten lezers, kijkers en luisteraar een zo volledig mogelijk en 
controleerbaar beeld vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht.

 De journalist en zijn redactie zijn vrij in de selectie van nieuws
 De journalist behoeft geen toestemming voor of instemming met een 

publicatie te hebben van degene over wie hij publiceert. Wel dient hij het 
belang dat met de publicatie gediend is, af te wegen tegen de belangen 
die eventueel door de publicatie worden geschaad.

 In de berichtgeving maakt de journalist een duidelijk onderscheid tussen 
feiten en beweringen en meningen.

 De journalist vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, maakt 
geen misbruik van zijn positie, verricht zijn bericht in onafhankelijkheid en 
vermijdt schijn van belangenverstrengeling.

 De journalist meldt de etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie en 
seksuele geaardheid van groepen en personen alleen wanneer dit nodig 
blijkt voor de context van het nieuwsfeit waarover wordt bericht.

Nieuwe tekst
Uitvoering:
1.1. De raadsgriffier werft in samenwerking met een representatieve selectiecommissie van de 
gemeenteraad een freelance journalist/tekstschrijver. De raadsgriffier stuurt de freelance 
journalist/tekstschrijver (verder tekstschrijver) aan volgens de huidige spelregels:
 De tekstschrijver bericht objectief, zo volledig mogelijk en in begrijpelijk taal. Op basis van 

zijn berichtgeving moeten lezers op de hoogte zijn van de feiten en meningen over de 
beschreven onderwerpen uit de bijeenkomsten waarvan hij/zij verslag doet.;

 De tekstschrijver is vrij in zijn/haar onderwerpkeuze;
 In de berichtgeving maakt de tekstschrijver herkenbaar onderscheid tussen feiten en 

beweringen en meningen; 
 De tekstschrijver vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, 

maakt geen misbruik van zijn positie vermijdt schijn van 
belangenverstrengeling.

 De tekstschrijver meldt de etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie en 
seksuele geaardheid van groepen en personen alleen wanneer dit 
relevant is voor het onderwerp waarover wordt bericht.

Amendement A wordt door de gemeenteraad aangenomen (9 stemmen voor; 5 stemmen 
tegen).
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Amendement B wordt door de gemeenteraad aangenomen (9 stemmen voor; 5 stemmen 
tegen).

Amendement C wordt door de gemeenteraad aangenomen (9 stemmen voor; 5 stemmen 
tegen).

Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen (9 stemmen voor; 5 stemmen tegen).

10. Raadsvoorstel ‘Startnotitie regionale omgevingsagenda Lopikerwaard’  

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe dat vervolgstappen rondom het opstellen van de 
omgevingsagenda via de gemeenteraad zullen verlopen.

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. In te stemmen met de voorliggende startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 
als richtinggevend uitgangspunt voor de vervolgstappen
2. In te stemmen met het voortzetten van de samenwerking in verband met de uitdagingen die  
op onze regio afkomen met de voorgestelde vervolgstappen:
- Werk toe naar een regionale Omgevingsagenda
- Werk richting 1-2 radenconferenties maar ook naar individuele besluitvorming van de eigen 
gemeenteraden en bestuur waterschap;
- Laat vrijheid aan individuele gemeenteraden om de eigen identiteit aan de gezamenlijke 
producten toe te voegen.

Door de CU/SGP-fractie wordt de volgende motie ingediend (Motie 1):

Spreekt als haar mening uit dat:

- 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;

Motie 1 wordt aangehouden (7 stemmen voor; 7 stemmen tegen). 

Het raadsvoorstel wordt aangenomen (13 stemmen voor; 1 stem tegen).

11. Raadsvoorstel ‘Uitvoering evaluatie dienstverleningsovereenkomst Oudewater – Woerden’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. De evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Oudewater en 
Woerden uit te laten voeren door Common Eye, conform offerte d.d. 6 maart 2019;

2. De in de offerte opgenomen uitgangspunten voor de evaluatie over te nemen;
3. De kosten voor de evaluatie, ter hoogte van 30.625 euro (exclusief Btw), mee te nemen in  

de Bestuursrapportage 2019.

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

Hamerstukken
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12. Raadsvoorstel ‘Zienswijze regionale veiligheidsstrategie’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

Als zienswijze op het concept regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 te 
geven: 
1. De raad herkent dat cijfers niet altijd de doorslag geven bij het kiezen van de thema’s die 
het meeste aandacht verdienen. 
2. Hoewel de raad zich niet noodzakelijkerwijs herkent in de prioriteiten kan zij zich wel 
verenigen met deze grootste gemene deler in Midden-Nederland. 
3. De raad onderschrijft de meerwaarde van het stellen van deze prioriteiten zonder star te 
worden 
4. De raad benadrukt dat het concept rijker kiezen en verantwoorden nog nadere uitwerking 
behoeft.

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

13. Raadsvoorstel ‘Begrotingswijziging Ferm Werk op begroting 2019 – 2022’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. De raad ziet de meerwaarde van de investering in deze werkleerlijnen en de basis 
arbeidsmarkt en constateert dat deze ontwikkeling goed aansluit bij het coalitieakkoord van 
Oudewater. 
2. De raad hecht veel waarde aan de samenwerking van Ferm Werk met het Stadsteam met 
name in relatie tot de (zoveel mogelijk) “één loket” filosofie en een soepele samenwerking 
tussen WMO en Participatie. Daarnaast willen de lokale werkgevers graag hun steentje 
bijdragen ten aanzien van deze doelgroep. De raad ziet dat de samenwerking goed is 
opgenomen in de toelichting op de begrotingswijziging, en ziet graag in de inhoudelijke 
rapportages terug hoe en met wie deze samenwerkingen vorm krijgen. 
3. Investering in de doelgroep zoals beschreven betekent een intensivering van de aandacht 
die er voor deze doelgroep is. De raad vindt het belangrijk dat deze investering ook door haar 
inwoners als een verbetering wordt ervaren, en ziet graag terug hoe de cliënttevredenheid 
zich ontwikkelt wanneer de uitwerking van de plannen plaatsvindt. De raad neemt aan dat 
Ferm Werk de cliënttevredenheid zelf meet, of laat meten. Graag ziet de raad de resultaten 
van deze metingen terug in de kwartaalrapportages. 
4. De raad ziet dat de investering met name in personeelslasten plaatsvindt. Tegelijkertijd 
verwacht de raad dat meer inspanning gericht op deze doelgroep ook gevolgen kan hebben 
voor de kosten die gepaard gaan met deze begeleiding. In het voorstel van de 
begrotingswijziging 2019-2022 geeft Ferm Werk aan dat men verwacht mogelijk ook 
voordelen te halen uit de samenwerking met zorgaanbieders waardoor efficiencyvoordelen 
per organisatie worden behaald. De raad verwacht dat deze kostenwijzigingen worden 
opgenomen in de conceptbegroting voor 2020.

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

14. Raadsvoorstel ‘Budgetoverhevelingen 2018’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. Vaststellen van de budgetoverhevelingen 2018 conform bijgevoegd overzicht. 
2. De overhevelingen in het voorstel voor de behandeling van de jaarrekening 2018 op te 
nemen.

Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (14 stemmen voor; 0 stemmen tegen).
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15. Initiatiefvoorstel ‘Oudewater op de fiets’  

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. In te stemmen met bijgevoegd Initiatiefvoorstel ‘Oudewater op de fiets’.
2. Het college opdracht te geven een fietsbeleidsplan op te stellen, gebaseerd op de gestelde 
uitgangspunten, met een bijbehorende uitvoeringsagenda, gebaseerd op de gegeven 
aanbevelingen, om de bestaande fietsinfrastructuur uit te breiden.

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

16. Raadsvoorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling ODRU als gevolg van de   
gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden’

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen 
met de wijziging gemeenschappelijke regeling OdrU per 1 januari 2019 als gevolg van de 
gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden.

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

17. Raadsvoorstel ‘  Aanvraag rijksbijdrage in het kader van de ‘Bommenregeling’ voor opsporing   
en benadering niet gesprongen explosieven (NGE) voor HDSR’

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld:

1. Tot het indienen van de aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) om in aanmerking te komen voor een bijdrage van € 23.519,83 
(exclusief BTW), op basis van de zogenaamde ‘Bommenregeling’;
2. Indien de bijdrage door het ministerie van BZK wordt verstrekt, in te stemmen deze volledig  
door te betalen aan het Hoogheemraadschap ‘de Stichtse Rijnlanden’.

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

17a.Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Parkeerproblematiek Lange Burchwal en 
Wijngaardstraat’

Toezegging: Wethouder Kok zegt toe in gesprek te gaan met de gemeenteraad en stad als 
geheel hoe parkeerproblematiek in het centrum opgelost kan worden.

Door de VVD/D66-fractie wordt de volgende motie ingediend (Motie 1):

Verzoekt het college om:

- Voor het intreden van het parkeerverbod in de Wijngaardstraat, maatregelen te nemen die  
de verhoging van de parkeerdruk in de binnenstad beperken;

- Bij deze maatregelen zo weinig mogelijk gebruik te maken van de nog resterende ruimte  
maar  vooral  te  zoeken  naar  mogelijkheden  in  het  verdelen  en  inperken  van  de  
parkeerdruk (zoals bewegwijzering, blauwe zones en parkeervergunningen).

De motie wordt ingetrokken.

18. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 00:45.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 18 april 2019,

de griffier, de burgemeester,

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