
                     

 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
 

  

Raadsvergadering 18 april 2019 

 

 

Onderwerp: beheersing financiële administratie en uitvoering raadsbesluiten 

 

 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 18 april 2019; 

 

 

Overwegende dat: 

 
– het college middels raadsinformatiebrieven (19R.00178 d.d. 12 maart 2019, 19R.00226 d.d. 26 

maart 2019, 19R.00270 d.d.26 maart 2019) de raad in kennis heeft gesteld van het wegboeken 

van de waarde van het Oranje Bolwerck van de balans, van het niet juist verwerken van de door 

de raad besloten verhoging van de OZB in de belastingtarieven, van het niet juist verwerken van 

het raadsbesluit over het Masterplan Binnenstad  in de meerjarenbegroting 2019-2022 en van het 

instellen van een onderzoek naar de oorzaken van deze omissies en de te nemen maatregelen; 
– het budgetrecht bij uitstek een bevoegdheid betreft van de gemeenteraad; 
– het niet uitvoeren van raadsbesluiten of het niet juist verwerken van deze besluiten een 
ernstige nalatigheid is, waar het college de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor draagt; 
– wederom sprake is van een deuk in de verhouding en het vertrouwen tussen raad en college, nu 
ook in de raad van februari al sprake was van het niet nakomen door het college van een 
toezegging aan de raad; 
– binnen het openbaar bestuur bestuursorganen elkaar moeten respecteren en moeten kunnen 
vertrouwen op dit respect voor elkaars bevoegdheden; 
– de raad  moet kunnen vertrouwen op een zorgvuldige, correcte en adequate uitvoering van 
raadsbesluiten door het college; 

  
  

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. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

Namens de fractie van het CDA, 

Dick Stapel. 
       

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 



 

Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 18 april 2019. 

 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                    …………………………..         ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

A. van der Lugt                                        P. Verhoeve 

 
 


