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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de digitale openbare vergadering op donderdag 7 mei 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. Vanwege het digitale vergaderen wordt een 
aantal spelregels met de aanwezigen doorgenomen. 
 
Door middel van loting wordt de heer Boreel aangewezen als het raadslid waarmee gestart 
wordt indien hoofdelijk gestemd wordt. Gezien het digitale vergaderen, is hoofdelijke 
stemming aan de orde bij alle voorstellen waarbij stemming wordt gevraagd. 
 
De voorzitter vraagt om een moment stilte om stil te staan bij de stadsgenoten die zijn 
overleden aan het coronavirus.  

 
 

2. Vaststellen agenda 
 

Er worden drie moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toegevoegd: 
 
- Voortgang De Klepper (CDA / Wakkere Geelbuik; agendapunt 14) 
- Vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45 (Wakkere Geelbuik; agendapunt 15) 
- Horecavergunningen (Onafhankelijken; agendapunt 16) 

 
De sluiting wordt hierdoor opgeschoven naar agendapunt 17. De rest van de agenda wordt 
door de raadsleden conform vastgesteld. 
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3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 8 april 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 9 april 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

5. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
De volgende personen spreken in: 
 
- Mevrouw Carla van Dam (Ingekomen stuk A21 – Handhaving illegale bebouwing 

Hoenkoopse Buurtweg) 
- De heer Michiel Polman (Raadsvoorstel ‘Stedenbouwkundige visie Westerwal’ 
 
 

6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
De volgende sets vragen komen aan de orde tijdens het Vragenhalfuur: 
 
- Aanvullende vragen J.J. Vierbergenweg (CU/SGP) 
- Afhandeling steunaanvragen zzp’ers (VVD/D66) 
- Openbare ruimte Oude Touwfabriek (VVD/D66) 
- Winkeltijdenverordening (VVD/D66) 
 
 

7. Lijst van ingekomen stukken 
 

De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 

Bespreekstukken 
 
 

8. Raadsvoorstel ‘Stedenbouwkundige visie Westerwal’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De stedenbouwkundige visie Westerwal vast te stellen 
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst

 tussen de gemeente Oudewater en Westerwal Wonen B.V. 
 

 
Door de CDA-fractie (de heer Stapel) wordt het volgende amendement ingediend 
(Amendement A1): 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor de 
“Stedenbouwkundige visie Westerwal” (bijlage 5 bij het voorstel) als volgt te wijzigen: 

 

op pagina 52 (“conclusie”) vervalt in paragraaf 1 (kaders en randvoorwaarden vanuit de 
gemeenteraad), onder “aantal en type woningen” de tekst “Aangepast naar € 200.000 VON. 
Dit is goedkoop volgens de wettelijke norm”, zodat dit kader luidt: “In het iconische gebouw 10 
appartementen met een koopprijs van minder dan € 150.000,- VON”.  
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Door de Wakkere Geelbuik-fractie (de heer Knol) wordt het volgende amendement ingediend 
(Amendement A2): 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het besluit als 
volgt aan te passen: 

 
2. Geen wensen of bedenkingen te uiten over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente Oudewater en Westerwal Wonen B.V. 

 
Te wijzigen naar: 

 
2. Als wensen en bedenkingen mee te geven dat - in afwijking van het in de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oudewater en Westerwal Wonen 
vermelde Ontwikkelingsplan (artikel 5.1 en 5.2.) – het wenselijk is dat de gemeente zelf een 
Ontwikkelplan op zal stellen voor de integrale herontwikkeling van Westerwal, waarin de 
zogenoemde visie-elementen geborgd zijn en dit ontwikkelplan voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 

 
Door de CDA-fractie (de heer Stapel) wordt de volgende motie ingediend (Motie M1): 
 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
 
de door (een deel van) de raad gevraagde informatie te verstrekken, teneinde een beeld te 
kunnen vormen van de exploitatie van het project Westerwal en de voorgestelde keuzes te 
kunnen volgen. 
 

 
Amendement A1 wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en 
Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
Amendement A2 wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en 
Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
Het raadsvoorstel wordt aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem tegen). De Wakkere 
Geelbuik-fractie stemt tegen. 
 
Motie M1 wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en Wakkere 
Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Budgetoverhevelingen 2019’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De budgetoverhevelingen 2019 conform bijgevoegd overzicht vast te stellen op € 800.937; 
2. In de begroting 2020 een bedrag te autoriseren voor het doen van uitgaven ad € 800.937; 
3. De overhevelingen in de jaarrekening 2019 op te nemen; 
4. Een bedrag van € 27.410,-- te storten in de Reserve Sociaal Domein. 
 

 
Door de CDA-fractie (de heer Stapel) wordt de volgende motie ingediend (Motie M1): 
 
draagt het college van burgemeester en wethouders op 

 

de raad vooralsnog, zolang er effecten van de “corona-periode” merkbaar zijn maandelijks te 
informeren over de stand van zaken van de gemeentelijke financiën en de afwijkingen van de 
begroting; 
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Toezegging: Wethouder Lont zegt toe om brieven rondom corona te bundelen in een 
maandelijke corona rapportage. Actieve informatieplicht blijft daarnaast bestaan. 
 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
Motie M1 wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en Wakkere 
Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 

 
10. Raadsvoorstel ‘Toezichtbeslissing begroting 2020 – 2023’ 

 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 11 mei 2020. 
 
 

11. Raadsvoorstel ‘Advies toeristen- en precariobelasting 2020’ 
 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 11 mei 2020. 
 
 

Hamerstukken 
 
 

12. Raadsvoorstel ‘Zienswijze Kaderbrief 2021 Ferm Werk’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De raad herkent zijn input om meer aandacht te besteden aan de participatie van 

inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar betreurt het dat de projecten 
(Ferm Wijzer, werkleerlijnen, basisarbeidsmarkt) zo traag geïmplementeerd worden. De 
raad wil hiervoor expliciete aandacht in de begroting 2021 en de aankomende 
kwartaalrapportages in 2020. 

2. Formuleer de uitstroomambitie zo stevig mogelijk. 15% van het bestand is het minimum. 
De raad dringt er op aan alles op alles te zetten om dit streefcijfer te overtreffen. 
Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn om de cliënten zoveel mogelijk te benaderen vanuit 
wat zij wél kunnen.  

3. In de kaderbrief staan behartenswaardige teksten over (keten)samenwerking. De raad 
ondersteunt dit en dringt er aan hier concrete invulling aan te geven. Zoek 
resultaatgerichte samenwerking met werkgevers en andere partijen. Ferm Werk hoeft de 
uitstroomambitie niet alleen te realiseren. Werkgevers, re-integratiebedrijven en andere 
partners kunnen een belangrijke rol spelen. De raad dringt er – in lijn met een eerdere 
motie – op aan het werkgeversservicepunt te optimaliseren en ook verder 
(keten)samenwerking echt vorm te geven en over de concrete invulling en resultaten 
daarvan te rapporteren. 

4. De raad is benieuwd naar de eigen evaluatie van Ferm Werk n.a.v. de evaluatie van de 
Participatiewet door het SCP en ziet dat graag terugkomen in de begroting 2021 e.v. 

5. De raad vraagt Ferm Werk de begroting 2021 zo realistisch mogelijk op te stellen. De 
afgelopen jaren was het verschil tussen begroting en rekening te groot, waardoor onnodig 
begrotingsbeslag wordt gelegd.  

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

13. Raadsvoorstel ‘Zienswijze ontwerp-begroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2021’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting Afvalverwijdering Utrecht 2021; 
2. De zienswijze met kenmerk 20U.04720 vast te stellen, waarin de volgende 
aandachtspunten zijn opgenomen: 
a) de constatering dat de hoeveelheden en kosten realistisch zijn; 
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b) uw zorgen over de ontwikkelingen van de kosten vanwege gebrek aan concurrentie in de 
markt; 
c) uw verzoek aan AVU haar invloed aan te wenden om het ontwikkelen van alternatieve 
verwerkingsmogelijkheden te stimuleren om zo meer concurrentie in de markt te laten 
ontstaan. 
3. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2021 van € 353.451 te verwerken in de 
concept programmabegroting 2021, inhoudende een verhoging van € 190.993 ten opzichte 
van de meerjarenraming 2021 (in de programmabegroting 2020). 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
 
 

14. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Voortgang De Klepper’ 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 11 mei 2020. 
 
 

15. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45’ 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 11 mei 2020. 

 
 

16. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Horecavergunningen’ 
 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op maandag 11 mei 2020. 
 

 
Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00. De vergadering wordt hervat op maandag 11 mei 
2020, om 20:00. Ook deze vergadering zal digitaal plaatsvinden. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 11 juni 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 


