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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de digitale openbare uitloopvergadering op donderdag 11 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) 

 
 

Heropening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de uitloopvergadering om 20:00. Vanwege het digitale vergaderen wordt 
een aantal spelregels met de aanwezigen doorgenomen. 
 

 
10. Raadsvoorstel ‘Toezichtbeslissing begroting 2020 – 2023’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 

 In te stemmen met bijgaande reactie namens de raad op de brief van de provincie Utrecht
 ‘beoordeling begroting 2020’. 

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

11. Raadsvoorstel ‘Advies toeristen- en precariobelasting 2020’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 

1. Kennis te nemen van het advies van het Beleidsteam over toeristen- en precariobelasting 
2020 en 

2. de verwachte derving ad € 41.500 van de opbrengsten toeristen- en precariobelasting 
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2020 in de voorjaarsrapportage op te nemen.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

14. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Voortgang De Klepper’ 
 
De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie dienen de volgende motie in: 
 
Draagt het college van B&W op: 
 
Alle financiële consequenties voor de gemeentebegroting gelijktijdig bij het raadsvoorstel over 
de herontwikkeling van De Klepper aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
De motie wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en Wakkere 
Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
 

15. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Vernietigen omgevingsvergunning Populierenweg 45’ 
 
De Wakkere Geelbuik-fractie dient de volgende motie in: 
 
Keurt de handelwijze van het college af en draagt het college op publiekelijk zijn excuses te 
maken aan de aanvrager en bezwaarden en aan het raadslid van De Wakkere Geelbuik. 
 
De motie wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De CDA- en Wakkere 
Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
 

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

De Onafhankelijken-fractie dient de volgende motie in: 
 
Verzoekt het college om: 
 
Naar (letterlijke) verruiming te kijken voor de terrasvergunningen om hiermee de horeca 
uitbaters enigszins ruimte te geven. 

 
De motie wordt aangenomen (12 stemmen voor; 3 stemmen tegen). De CU/SGP-fractie en 
raadslid Van Wijngaarden stemmen tegen. 
 
 

17. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15. 
 
 
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 


