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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 13 februari 2020 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: W.G. Groeneweg 
 
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) 
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: W.G. Groeneweg (wnd. 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. 
 
- Wethouder Duindam meldt dat de vervoerder waarmee de gemeente Oudewater een 

contract heeft voor het vervoer naar gymlessen voor de basisscholen failliet is gegaan. Er 
wordt voor gezorgd dat geen lessen gemist hoeven te worden. 

- Wethouder Duindam meldt dat de William Schrikker Stichting een aanwijzing heeft 
gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGj). Dit heeft de grote aandacht 
van het college. 

- Wethouder Duindam geeft aan dat een lastige aanbesteding voor essentiële functies in de 
jeugdzorg loopt. Hierover wordt op 8 april 2020 een regionale informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Wethouder Duindam doet de oproep aan raadsleden om deze 
informatiebijeenkomst te bezoeken. 

- Tenslotte doet wethouder Duindam de oproep aan de heer Knol om de aangekondigde 
motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Vernietigen omgevingsvergunning 
Populierenweg 45’ niet in te dienen, aangezien het college hierover op korte termijn een 
raadsinformatiebrief met nadere informatie aan de gemeenteraad stuurt. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
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De heer Knol besluit om de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag inzake 
‘Vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45’ niet in te dienen. Hij meldt het weinig 
charmant te vinden dat het verzoek om de motie niet in te dienen pas tijdens de vergadering 
naar voren is gekomen. 
 
De heer Knol dient een motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Voorbereiden 
walvoorzieningen Stormkade’ in. Deze motie wordt behandeld als agendapunt 19a. 
 
Wethouder Lont verzoekt om het raadsvoorstel inzake ‘Hondenpoepzakjes’ niet te 
behandelen. De raadsleden gaan hiermee akkoord, zodat agendapunt 11 overgeslagen wordt. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 12 december 2019 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Vaststellen besluitenlijst buitengewone openbare raadsvergadering 3 februari 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

5. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 

Er hebben zich geen sprekers aangemeld. Dit agendapunt wordt derhalve overgeslagen. 
 

 
6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 

 
Dit agendapunt wordt voorgezeten door de heer De Bruijn. 
 
De volgende vragensets komen aan de orde tijdens het vragenhalfuur: 
 
- Vervolgvragen handhaven geluid bij carnaval (Onafhankelijken-fractie) 
- Verloop naturalisatieceremonie (Onafhankelijken-fractie) 
- Overlast hangjongeren in Margrietstraat (CDA-fractie) 

 
De vragen worden beantwoord door burgemeester Groeneweg. 

 
 

7. Lijst van ingekomen stukken 
 

De heer Stapel geeft aan dat het afdoeningsvoorstel bij brief A08 niet klopt; dit moet 
‘Afdoening door college na raadpleging Auditcommissie’ zijn. De raad neemt dit over. 
 
De lijst van ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld. 

 
 

8. Raadsvoorstel ‘Geheimhouding bijlage bij raadsinformatiebrief 'Herontwikkeling De Klepper' 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De door het college opgelegde geheimhouding ingevolge artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet, in samenhang gelezen met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b, van 
de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot de bijlage van de raadsinformatiebrief 
met nummer 20R.00019 te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet. De 
geheimhouding geldt voor “Bijlage 2 (GEHEIM) - De Klepper indicatieve financiële 
doorrekening (20.001294)” tot het moment waarop gunning van een eventuele herontwikkeling 
heeft plaatsgevonden. 
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Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

Bespreekstukken 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2020 – 2024’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Het preventie en handhavingsplan alcohol 2020-2024 vast te stellen; 
2. Hiermee de beschikbare capaciteit en middelen voor het onderwerp alcoholgebruik door 
minderjarigen aan te wenden om verstrekkers te helpen de leeftijdsgrens na te leven; 
3. Hiermee de focus op het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren te verleggen van de 
gebruiker naar de verstrekker. 
 

 
De CU/SGP-fractie dient de volgende motie in (Motie M1): 
 
Verzoekt het college om: 
 
- Samen met lokale partners zoals sportclubs, verenigingen, horeca, scholen, 

supermarkten, huisartsen et cetera, in gesprek te gaan om te komen tot een breed 
gedragen Oudewaters Preventieakkoord. 

 

 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe om de strekking van de ingetrokken motie vanuit de 
CU/SGP-fractie te gebruiken bij het programma ‘Nuchter Verstand’. 
 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe hoe mystery guests precies ingezet zullen worden. 
Daarbij is belangrijk dat deze mystery guests niets uitlokken en geen boetes uitdelen ‘om het 
uitdelen’. 
 

 
Motie M1 wordt door de CU/SGP-fractie staande de vergadering ingetrokken. 
 
Het raadsvoorstel wordt aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen tegen). De VVD/D66-, 
Onafhankelijken- en CU/SGP-fractie stemmen voor; de andere fracties stemmen tegen. 

 
 
10. Raadsvoorstel ‘Proces opstellen parkeerbeleid’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met het te volgen proces om te komen tot parkeerbeleid; 
2. In te stemmen met het advies van de werkgroep wanneer het advies unaniem is; 
3. Oplossingsrichting budgetneutraal te laten zijn. 
 

 
De CDA-fractie dient het volgende amendement in (Amendement A1): 

 
 Stelt voor: 
 

beslispunt 2 te wijzigen in: “Het advies van de werkgroep zwaarwegend mee te nemen in de
 besluitvorming; 
 

beslispunt 3 te wijzigen in: “Oplossingsrichting jaarlijks budgetneutraal te laten zijn met de
 mogelijkheid voor een eenmalige investering.” 
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Amendement A1 wordt verworpen (6 stemmen voor; 9 stemmen tegen). De CDA-fractie 
stemt voor; de andere fracties stemmen tegen. 

  
 Het raadsvoorstel wordt aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem tegen). De Wakkere 
Geelbuik-fractie stemt tegen; de andere fracties stemmen voor. 

 
 

11. Raadsvoorstel ‘Hondenpoepzakjes’ 
 
Het raadsvoorstel wordt niet behandeld, zoals door de raad bepaald tijdens het vaststellen van 
de agenda. 
 
 

12. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Waardsedijk 19’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Het bestemmingsplan “Waardsedijk 19” met IMRO codering NL.0589.Waardsedijk19-ON01 
ongewijzigd vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 
3. Gelijktijdig met het bestemmingsplan de omgevingsvergunning (OLO4088917) te verlenen, 
e.e.a. conform de coördinatieregeling. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stem tegen). 

 
 

13. Raadsvoorstel 'Nota financiële sturing 2019' 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De Nota Financiële Sturing 2019 vast te stellen; 
2. De Nota Financiële Governance 2017 in te trekken. 
 

 
 De CDA-fractie dient het volgende amendement in (Amendement A1): 
 

 stelt voor: 
 

in bijlage 2 van het voorstel (Nota financiële sturing 2019) op pagina 15 de zinsnede “In de 
begroting 2020-2023 is er uitgegaan dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet 
bedragen.” te vervangen door : 

 
”De ratio weerstandsvermogen bedraagt minimaal 1,3. Mocht deze ratio onder de 1,3 dalen 
wordt de dan aanwezige ratio jaarlijks met 0,1 verhoogd tot het minimale niveau bereikt is.”; 
  

 
Het amendement wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en 
Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor; de andere fracties stemmen tegen. 

  
 Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

Hamerstukken 
 
 

14. Raadsvoorstel ‘Zienswijze Kadernota 2021 VRU’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief Kadernota 2021 VRU 
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2. De zienswijze met kenmerk 19U.26845 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten 
zijn opgenomen: 
- Instemming met de Kadernota 2021 VRU, omdat deze in lijn is met de afspraak dat deze 
beleidsarm wordt opgesteld en dat voor nieuw beleid de dekking binnen de eigen begroting 
van de VRU wordt gevonden. 
- Aandacht vragen voor de recente ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de begroting 
van gemeenten, zoals de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
(WNRA) en de ontwikkelingen rondom de FLO-lasten. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

15. Raadsvoorstel ‘Zienswijze Kaderbrief 2021 GGDrU’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief 2021 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). 
2. Als zienswijze op de concept Kaderbrief 2021 vast te stellen: 
De gemeenteraad onderschrijft de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 
2021, zoals geformuleerd in de concept Kaderbrief 2021. 
3. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief te sturen aan het dagelijks bestuur aan de

 GGDrU. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

16. Raadsvoorstel ‘Zienswijze lidmaatschap GGDrU van werkgeversvereniging WSGO’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Als zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van de GGDrU lid te worden van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) dat dit een 
goed en logisch besluit is.. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

17. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Waardsedijk 40’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met de Staat van Wijzigingen behorend bij het bestemmingsplan 
Waardsedijk 40. 
2. het bestemmingsplan “Waardsedijk 40” met IMRO codering NL.0589.Waardsedijk40-ON01 
gewijzigd vast te stellen. 
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

18. Raadsvoorstel 'Controleverordening 2019 en controleprotocol voor de accountantscontrole op 
de jaarrekening 2019' 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. de Controleverordening 2019 vast te stellen. 
2. het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
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19. Raadsvoorstel 'Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Oudewater 2020' 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De Financiële verordening Oudewater 2020 vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 

 
 
19a Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Voorbereiden walvoorzieningen Stormkade’ 
 

 Draagt het college op: 
 

1. Zo spoedig mogelijk opdracht te geven voor het aanleggen van een grondkabel en 
waterleiding in de Stormkade, ter voorbereiding van walvoorzieningen voor de 
pleziervaart; 

2. Te onderzoeken hoe galvanische corrosie aan afgemeerde schepen kan worden 
voorkomen. 

 
De motie vreemd aan de orde van de dag wordt verworpen (1 stem voor; 14 stemmen tegen). 
De Wakkere Geelbuik-fractie stemt voor; de andere fracties stemmen tegen. 

 
 

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

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 26 maart 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 


