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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 11 juli 2019 om 16:00. 
 
 
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; t/m agendapunt 9) 
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) 
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)  
 
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 16:00. 
 
Toezegging: Naar aanleiding van een mededeling van wethouder Kok zegt de wethouder toe 
om een aanvullende brief te zullen sturen aan de bewoners van de Lange Burchwal inzake 
werkzaamheden die in de straat plaats zullen gaan vinden. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 

Door zowel de CDA- als de Wakkere Geelbuik-fractie wordt een motie vreemd aan de orde 
van de dag aangekondigd. 
 
Door de heer Bos wordt een wijziging van de agenda voorgesteld. De raadsleden gaan 
akkoord met het wijzigingsvoorstel. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 6 juni 2019 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Raadsvoorstel ‘Verlengen ontheffing ingezetenschap wethouders Duindam en Lont’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Ontheffing van ingezetenschap te verlenen aan wethouders J.I.M. Duindam en B.C. Lont, voor 
de periode van een jaar, met ingang van 12 juli 2019. In dat kader wordt voorts besloten om 
aan de heer J.I.M. Duindam en de heer B.C. Lont een vergoeding van reiskosten woon-
werkverkeer toe te kennen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

5. Raadsvoorstel ‘Concept Agenda Energie’ 
 

Dit raadsvoorstel is doorgeschoven vanuit de vorige raadsvergadering, in verband met het 
staken van de stemmen. 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met de concept Agenda Energie. 
2. De concept Agenda Energie te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023. 
3. De concept Agenda Energie te gebruiken als vertrekpunt voor het opstellen van het 
Actieplan Energie. 
4. Kennis te nemen van het proces om te komen tot een Actieplan Energie met beleidskader 
en uitvoeringsplan. 

 

 
Tevens heeft de CDA-fractie tijdens de vorige vergadering het volgende amendement 
ingediend: (Amendement A1) 
 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor punt 1 van het 
raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 
1. In te stemmen met de concept Agenda Energie, gewijzigd op en aangevuld met de 
volgende punten: 
– 100% minder uitstoot van CO2 in 2030 

– het zo snel mogelijk gasvrij maken van het stadskantoor 
– in overleg met partners nadrukkelijk ook betrekken van nieuwe kansen op energiegebied als 
b.v. aquathermie en het gebruik van waterstof 
– niet alleen te focussen op energie maar het onderwerp duurzaamheid centraler te zetten en 
binnen dit onderwerp te zoeken naar eenvoudige ‘dicht-bij-huis’ oplossingen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
Amendement A1 wordt door de gemeenteraad verworpen (6 stemmen voor; 9 stemmen 
tegen). De CDA-fractie stemt voor; de andere fracties stemmen tegen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

6. Raadsvoorstel ‘Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater’ 
 
Dit raadsvoorstel is doorgeschoven vanuit de vorige raadsvergadering, in verband met het 
staken van de stemmen. 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
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De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater vast te stellen en per 
1 juli 2019 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van de huidige 
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015, gemeente Oudewater 

 

 
Tevens heeft de CU/SGP-fractie tijdens de vorige vergadering de volgende motie ingediend: 
(Motie M1) 
 
Verzoekt het college om: 

 
- De kansen voor starters op de sociale huurwoningmarkt te vergroten door in de 
prestatieafspraken met de woningbouwvereniging te laten vastleggen dat ten minste 10% van 
de vrijgekomen sociale huurwoningen wordt verloot; 
- De slaagkansen van jongeren en starters en de doorstroming op de woningmarkt te 
monitoren, om bij tegenvallende resultaten proactief te kunnen bijsturen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (9 stemmen voor; 6 stemmen 
tegen). De CDA-fractie stemt tegen; de andere fracties stemmen voor. 
 
Motie M1 wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen tegen). 
De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen; de andere fracties stemmen voor. 
 
 

7. Raadsvoorstel ‘Jaarstukken 2018’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

 
1. De jaarstukken 2018 bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2018 met een positief 
resultaat van € 1.320.888 vast te stellen; 
2. In totaal een bedrag van € 264.004 over te hevelen naar 2019, waarvan € 113.950 ten laste 
van de reserves; 
3. Het negatieve saldo van programma 3 (sociaal domein) van € 318.984 te onttrekken aan de

 reserve sociaal domein; 
4. De vrijgevallen voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31-12-2018 voor een

 bedrag van € 1.065.684 toe te voegen aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed; 
5. De vrijgevallen voorziening onderhoud wegen per 31-12-2018 voor een bedrag van € 
496.110 toe te voegen aan de reserve onderhoud wegen; 
6. De vrijgevallen voorziening baggerwerken per 31-12-2018 voor een bedrag van € 228.913 
toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve baggerwerken; 
7. De vrijgevallen voorziening civiele kunstwerken per 31-12-2018 voor een bedrag van €

 148.450 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve civiele kunstwerken; 
8. Het saldo van de reserve binnenstad per 31-12-2018 voor een bedrag van € 467.588 over 
te hevelen naar de reserve onderhoud wegen; 
9. Het negatieve saldo van de voorziening frictiekosten (6.011) te onttrekken aan de algemene

 reserve en de voorziening hierna op te heffen; 
10. Het negatieve netto saldo ad € 443.328 te onttrekken aan de algemene reserve. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

8. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Niet juiste en niet tijdige verwerking van raadsbesluiten 
in de financiële administratie’ 
 
Door de CDA-fractie wordt de volgende motie ingediend: (Motie M1) 
 
Keurt de handelswijze van het college af. 
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Toezegging: De raadsinformatiebrief inzake het onderwerp wordt doorgezonden aan het 
presidium. Hier wordt bepaald of de raadsinformatiebrief nog in het Forum Samenleving 
besproken zal worden. 
 
De motie wordt na afloop van het debat door de CDA-fractie ingetrokken. 
 
 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Intrekken omgevingsvergunning Populierenweg 45’ 
 
Door de Wakkere Geelbuik-fractie wordt de volgende motie ingediend: (Motie M1) 
 
Keurt de handelswijze van het college af. 

 

 
Door de CU/SGP-fractie wordt de volgende motie ingediend: (Motie M2) 
 
Neemt uitdrukkelijk afstand van deze beweringen; 

 
Keurt deze beweringen en zijn handelswijze zonder onderbouwing ten zeerste af;  

  
Roept Raadslid Knol op: 

- De onderbouwing voor zijn beweringen alsnog te leveren;  
- Als deze onderbouwing niet geleverd wordt zijn woorden in te trekken; 
 

 
Toezegging: Het advies van de huisadvocaat inzake het onderhavige onderwerp wordt aan de 
gemeenteraad toegezonden. 
 

 
Motie M1 wordt door de gemeenteraad verworpen (1 stem voor; 13 stemmen tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt voor; de andere fracties stemmen tegen. 
 
Motie M2 wordt door de gemeenteraad aangenomen (13 stemmen voor; 1 stem tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen; de andere fracties stemmen voor. 
 
NB: Gedurende de behandeling van dit onderwerp verlaat de heer Broere de vergadering. 
Vandaar dat vanaf dit agendapunt 14 raadsleden deelnemen aan de stemmingen. 
 
 
PAUZE 
 
 

10. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
Er hebben zich geen sprekers aangemeld om in te spreken over geagendeerde onderwerpen. 
Dit agendapunt wordt dan ook overgeslagen. 
 
 

11. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
Toezegging: Vragen inzake ‘Implementatie abonnementstarief Wmo’ en ‘Vragenlijst over 
toilettenbeleid gemeente Woerden’ worden schriftelijk beantwoord. 
 
 

12. Lijst van ingekomen stukken 
 

De heer Van den Hoogen verzoekt om brief A09 (Oproep on deel te nemen aan 15
e
 ‘Nacht 

van de Nacht’) in handen van het college te stellen en bewoners hier actief bij te betrekken. 
 
De lijst van ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld. 
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13. Initiatiefvoorstel ‘Thuishuisproject Oudewater’ 

 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe dat gezamenlijk – college en gemeenteraad; coalitie en 
oppositie – vorm gegeven zal worden aan de strijd tegen eenzaamheid. 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met het initiatiefvoorstel ‘Thuishuisproject Oudewater’. 
2. Het college opdracht te geven om een richtinggevend haalbaarheidsonderzoek uit te laten 
voeren betreffende een Thuishuisproject in de gemeente Oudewater. 
3. Voor het uitvoeren van dit richtinggevend haalbaarheidsonderzoek €16.000 vrij te maken 
vanuit de reserve Sociaal Domein. 
 
Bij het stemmen over het raadsvoorstel staken de stemmen (7 stemmen voor; 7 stemmen 
tegen). De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor het voorstel; de VVD/D66-, 
Onafhankelijken- en CU/SGP-fractie stemmen tegen het voorstel. 
 
Conform artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet wordt het raadsvoorstel doorgeschoven 
naar de eerstkomende raadsvergadering. 
 
 

14. Raadsvoorstel ‘Evaluatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater – Woerden’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Samenwerking Woerden – Oudewater’ van Common Eye 
en de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven.  
2. Het samenwerkingsmodel met de gemeente Woerden, zoals door de gemeenteraad 
geaccordeerd op 4 juli 2013 en door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
overeengekomen op 20 december 2013, te continueren.  

3. Het college opdracht te geven om, in overleg met de gemeente Woerden, een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) op te stellen.  

4. De tien aanvullende kaders bij de samenwerking, zoals door de gemeenteraad vastgesteld 
op 14 december 2017, onverminderd te laten gelden.  

5. Het college opdracht te geven om de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) uiterlijk 
in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.  
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

15. Raadsvoorstel ‘Voorjaarsrapportage 2019 (voorheen juni-overleg)’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging 
de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 aan te passen: 
2. Kaderstellend de volgende bedragen op te nemen in de begroting 2020-2023: 
3. Om de bijgevoegde investeringsoverzichten “vervangingsinvesteringen/ bestaand beleid” en 
“investeringen budgettair neutraal” op te nemen in de begroting 2020-2023; 
4. Het college opdracht te geven om de geraamde tekorten op te lossen in het voorstel voor 
de begroting. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

16. Raadsvoorstel ‘Herziening van de heffingssystematiek van diverse belastingen en 
tariefdifferentiatie OZB’ 
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De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met de herziening van de heffingssystematiek voor: 
1.1 Rioolheffing; 
1.2 Toeristenbelasting en; 
1.3 Afvalstoffenheffing; 
2. Geen tariefdifferentiatie voor de Onroerende-zaakbelastingen toe te passen voor 
sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang. 
 

 
Door de CDA-fractie wordt het volgende amendement ingediend: (Amendement A1) 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om beslispunt 1.1 
van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
 
1.1 Rioolheffing, waarbij de vrijstellingen als bedoeld in artikel 11 van de Verordening 
Rioolheffing 2019 in stand blijven; 
 

 
Amendement A1 wordt door de gemeenteraad verworpen (6 stemmen voor; 8 stemmen 
tegen). De CDA-fractie stemt voor; de andere fracties stemmen tegen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

17. Raadsvoorstel ‘Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024’ 
 

Toezegging: Wethouder Lont zegt toe met een plan van aanpak te komen voor 
riooloverstorten in Oudewater. 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Het Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP) 2020 – 2024 met de titel “Ambitieus en schoon” 
vast te stellen. De essentie van dit plan is: 
(…) 
2. Deze planperiode jaarlijks €20.000 beschikbaar te stellen om inwoners te stimuleren hun 
daken af te koppelen van de riolering en groene daken aan te leggen. 
3. Dit bedrag te dekken uit de rioolheffing. 
4. Om investeringen te activeren en de spaarvoorziening riolering om te zetten naar 
egalisatiereserve riolering. 
5. De rioolheffing conform optie 3 in 2020-2022 jaarlijks met 18% excl. inflatiecorrectie te laten 
stijgen. 
 

 
Door de CU/SGP-fractie wordt het volgende amendement ingediend: (Amendement A1) 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om beslispunt 5 
van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 
 
5. De rioolheffing in de jaren 2020-2024 met 10% te laten stijgen en in het jaar 2025 met 3% 
te laten stijgen, excl. inflatiecorrectie.  
 

 
Door de CDA-fractie wordt de volgende motie ingediend: (Motie M1) 
 
Draagt het College op: 
 
- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de riooloverstorten aan de 
Utrechtsestraatweg en Goudsestraatweg zodanig te verleggen of aan te passen dat de 
nadelige invloed voor agrarische ondernemers wordt weggenomen; 
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- de bevindingen van dit onderzoek inclusief globale kostenramingen binnen 3 maanden te 
overleggen aan de Raad; 
- de (eventueel) te maken onderzoekskosten te bekostigen uit de opbrengsten van de 
rioolheffing. 
 
De CDA-fractie trekt de motie gedurende het debat in. 
 

 
Amendement A1 wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

18. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:30. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 26 september 2019, 
 
 
de griffier,      de burgemeester, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      mr. drs. P. Verhoeve 
 


