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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 9 april 2020 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: W.G. Groeneweg 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken) 
 
Afwezig: 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) 

 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) 
 
Alle raads- en collegeleden kijken wel digitaal mee met de raadsvergadering, met 
uitzondering van D. Stapel (CDA) en I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66) 

 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. Hoewel geen quorum – zoals bedoeld in artikel 
20, eerste lid, van de Gemeentewet – aanwezig is, kan de vergadering toch geopend worden. 
Dit in verband met het bepaalde in artikel 20, tweede lid jo. derde lid in de Gemeentewet. 
 
Na een moment van stilte staat de voorzitter stil bij de coronacrisis en alle gevolgen die dit 
heeft voor de samenleving. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 

Het agendapunt ‘Budgetoverhevelingen 2019’ is nog niet rijp voor besluitvorming en wordt 
derhalve niet behandeld. Dit raadsvoorstel komt terug in een volgende raadscyclus. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 13 februari 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 
 Hamerstukken 
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4. Raadsvoorstel ‘Aanwijzen functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De heer A. van der Peet aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming voor de 
gemeenteraad. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (1 stem voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

5. Raadsvoorstel ‘Aanwijzen accountant jaarrekeningcontrole 2020, 2021 en 2022’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 

1. Voor de inkoop van de opdracht tot controle van de jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022 
af te wijken van artikel 2, derde lid, van de Controleverordening van de gemeente Oudewater 
2019 en te kiezen voor een enkelvoudige onderhandse inkoopprocedure, zoals nader 
gemotiveerd in het raadsvoorstel met nummer 20R.00167. 
2. Publieke Sector Accountants BV, gevestigd te Rotterdam, aan te wijzen als accountant voor 
de controle van de jaarrekening over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 van de gemeente 
Oudewater.   
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (1 stem voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

6. Raadsvoorstel ‘Budgetoverheveling 2019’ 
 
Dit agendapunt wordt niet behandeld. 
 
 

7. Raadsvoorstel ‘Zienswijze Verordening individuele studietoeslag 2020’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Als zienswijze te geven op de voorgenomen vernieuwing van de verordening individuele 
studietoeslag van Ferm Werk dat deze akkoord is. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (1 stem voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

8. Raadsvoorstel ‘Wijziging Verordening Jeugdhulp 2015 en Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2020’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
I. Dat, bij hoge uitzondering een tijdelijke wijziging van de handelwijze, zoals beschreven 
onder 2 in de uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente Oudewater 2015 en de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2020 voor wat betreft de 
eis van ondertekening van de aanvraag/ondersteuningsplan door de aanvrager wordt 
geaccepteerd zodat de aanvraag in behandeling kan worden genomen; 
II. Dat indien ondertekening van het ondersteuningsplan niet mogelijk is, eerste als 
ondertekening wordt geaccepteerd een akkoord per e-mail, en als dat onmogelijk is, een 
telefonisch akkoord op de aanvraag/ het ondersteuningsplan als ondertekening wordt 
geaccepteerd, waarbij geldt dat het telefonisch akkoord per ommegaande schriftelijk aan de 
aanvrager wordt bevestigd in de beschikking, dan wel per brief. 
III. Dat het onder 1 en 2 bepaalde uitsluitend geldt sinds 16 maart 2020 tot de datum waarop 
door het Rijk bepaalde maatregelen gelden die betrekking hebben op contactbeperking. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (1 stem voor; 0 stemmen tegen). 
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9. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:10. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 7 mei 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 


