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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 12 december 2019 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; vanaf agendapunt 5) 
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. 
 
Mevrouw Vergeer wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor de catering bij raads- en 
forumvergaderingen, aangezien zij per volgend jaar stopt met haar werkzaamheden. Uit 
handen van de burgemeester krijgt mevrouw Vergeer een bos bloemen uitgereikt. Ook krijgt 
zij een attentie aangeboden vanuit haar baas, de heer Van Vliet.  
 
Wethouder Lont deelt mede dat hij plaats zal nemen in het dagelijks bestuur van 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU). 
 
Wethouder Duindam deelt mede dat afgelopen week drie bouwprojecten tijdelijk zijn stilgelegd 
wegens het ontbreken van de juiste vergunningen. De wethouder stelt dat bouwplannen 
ordentelijk dienen te verlopen. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 

Drie zaken worden aan de agenda toegevoegd: 
 
- Motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Zwembad’ (agendapunt 6a) 
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- Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater 
– Woerden’ (agendapunt 15a) 

- Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Die ballon gaat niet meer op’ (agendapunt 15b) 
 

De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 november 2019 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
De heer Van de Bunt spreekt in over het raadsvoorstel ‘Vaststellen belastingsverordeningen 
2020’, waarbij hij onder meer ingaat op het zwerfafval nabij de Grote of St. Michaelskerk. 
 
Toezegging: Wethouder Lont zegt toe om met de heer Van de Bunt in gesprek te gaan en de 
uitkomst aan de gemeenteraad terug te koppelen. 
 
 

5. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
De CU/SGP-fractie stelt vragen over het onderwerp ‘Nieuwe dienstregeling Syntus’. 
 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe een brief te sturen naar de provincie waarin de 
ongerustheid van de gemeenteraad wordt verwoord inzake het verdwijnen van bushaltes. 
 
 

6. Lijst van ingekomen stukken 
 
De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 
 

6a. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Zwembad’ 
 

Door de CDA-fractie wordt, mede namens de fracties van VVD/D66, Onafhankelijken en 
CU/SGP, de volgende motie vreemd aan de orde van de dag ingediend: 

 
Draagt het College op: 

 
Het initiatief van SBZO verder te onderzoeken en uit te werken en ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad. In dit raadsvoorstel dienen in ieder geval de volgende 
onderdelen helder te zijn opgenomen: 
 
1. Status/ eigendom en financiering van de grond waarop het zwembad gebouwd moet gaan 

worden; 
2. Status/ eigendom (juridisch en/of economisch) van het zwembad; 
3. Investeringskosten en financiering nieuwbouw zwembad en omliggende infra; 
4. Uitwerking exploitatie (inclusief verwerking correcte en reële afschrijving) op lange termijn; 
5. Uitwerking risico’s (kwalificatie, kwantificatie, beheersmaatregelen, dekking en 

eigenaarschap risico’s) 
6. Beoordeling van het uitgangspunt dat de exploitatie van het nieuwe zwembad (langjarig) 

binnen de huidige exploitatiebegroting in de programmabegroting past; 
7. Beoordeling en oordeel van/over de rol die de MKBA kan spelen in de besluitvorming en 

financiering van het zwembad; 
8. Beoordeling van de (financiële) parameters, w.o. de gehanteerde (economische) 

afschrijvingstermijnen, rentepercentages en de opbouw van noodzakelijke reserves-
voorzieningen. 

9. Toekomstvisie met betrekking tot integrale ontwikkeling maatschappelijke zone en 
invulling gedeelde ruimtes op Noortsyde; 
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10. In het bestemmingsplan Tappersheul 3 ruimte te maken voor het sportcluster, waaronder 
ten minste een 12-maanden zwembad op basis van dit burgerinitiatief; 

11. Schets van een tijdschema van realisatie, waarin ook de aspecten van (ruimtelijke, 
natuur- en milieu-) procedures en reële besluitvormingstermijnen in beeld zijn gebracht. 

12. Een beoordeling van de plannen, vanuit de verantwoordelijkheid van het college, met een 
onderbouwd advies aan de gemeenteraad waar bij voorkeur een externe toets op de in 
het initiatief opgenomen financiele en juridische aspecten onderdeel van uitmaakt.  

 
De motie wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

7. Raadsvoorstel ‘Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie van de gemeente 
Oudewater 2019’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Een vertrouwenscommissie in te stellen, belast met de beoordeling van kandidaten die 
solliciteren naar de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester in de gemeente 
Oudewater. 
2. De 'Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Oudewater 2019' vast te stellen. 
3. De vertrouwenscommissie te ontbinden met ingang van de dag volgend op die waarop door 
de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

8. Raadsvoorstel ‘Benoemen leden, secretaris, ambtelijk ondersteuner en adviseur van de 
vertrouwenscommissie’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De volgende raadsleden te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie: 

- Mevrouw J.J. de Vor – van de Bunt (voorzitter); 
- De heer R.A. van den Hoogen (plaatsvervangend voorzitter); 
- Mevrouw A.P.M. van Wijk; 
- De heer J.V. Bos; 
- De heer W.K. Knol. 

2. De heer A. van der Lugt te benoemen als secretaris van de vertrouwenscommissie. 
3. De heer W.J. Tempel te benoemen als ambtelijk ondersteuner van de 
vertrouwenscommissie. 
4. De heer W.J.P. Kok te benoemen als adviseur van de vertrouwenscommissie. 
 
De voorzitter stelt een stembureau samen, bestaande uit de heren Knol (voorzitter), De Bruijn 
en Boreel. Zij worden ondersteund door de griffier. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Geheimhouding herziening grondexploitatie Tappersheul’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De door het college van burgemeester en wethouders 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 het 
raadsvoorstel met nummer 19R.00866 en de daarbij behorende bijlage, te bekrachtigen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

Bespreekstukken 
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10. Raadsvoorstel ‘Omgevingsagenda Oudewater’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De omgevingsagenda Oudewater vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

11. Raadsvoorstel ‘Vaststellen belastingverordeningen 2020’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
vast te stellen de volgende verordeningen: 
 
01 de verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 
02 de verordening afvalstoffenheffing 2020 
03 de verordening rioolheffing 2020 
04 de verordening precariobelasting 2020 
05 de verordening toeristenbelasting 2020 
06 de verordening marktgeld 2020 
07 de verordening lijkbezorgingsrechten 2020 
08 de verordening bruggeld 2020 
09 de legesverordening 2020 
 

 
Door de Wakkere Geelbuik-fractie wordt het volgende amendement ingediend (Amendement 
A1): 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de 
verordening toeristenbelasting 2020 als volgt te wijzigen: 

 
Artikel 7. Belastingtarief 
Het tarief bedraagt per overnachting: 
1. Hotels: € 1,03 
2. Overige verblijven € 0,67 

 
Wordt: 

 
Artikel 7. Belastingtarief 
Het tarief bedraagt per overnachting: 
1. Hotels: € 1,50 
2. Overige verblijven: € 1,50  
 

 
Door de Wakkere Geelbuik-fractie wordt het volgende amendement ingediend (Amendement 
A2): 
 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de 
legesverordening 2020 als volgt te wijzigen: 

 
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 
- 1.18.16 tot het verstrekken van een verkeersbesluit voor een gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 26 sub c van het RVV, inhoudende het 
realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats € 158,00. 

- 1.18.16.1 conform onderdeel 1.18.16 wordt het gegeven legesbedrag verhoogd met de 
kosten van het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats, met dien verstande dat 
deze kosten vóóraf schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan de aanvrager tot een maximum 
van € 526,95. 
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- 1.18.16.2 indien de behandeling van een aanvraag tot het realiseren van een 
gehandicaptenparkeerplaats leidt tot een afwijzend besluit of binnen zes weken door 
middel van een schriftelijke ingediend verzoek wordt afgezien van het gebruik van de 
vergunning wordt in afwijking van onderdeel 1.18.16 een legesbedrag geheven van € 
79,00. 

 
De hiervoor vermelde artikelleden schrappen. 
 

 
Amendement A1 wordt ingetrokken. 

 
De verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 wordt aangenomen (8 stemmen voor; 7 
stemmen tegen). De Wakkere Geelbuik- en CDA-fractie stemmen tegen. 
 
De verordening afvalstoffenheffing 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De verordening rioolheffing 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 
 
De verordening precariobelasting 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De verordening toeristenbelasting 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De verordening marktgeld 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 
 
De verordening lijkbezorgingsrechten 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De verordening bruggeld 2020 wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 
 
Amendement A2 wordt verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De Wakkere 
Geelbuik- en CDA-fractie stemmen voor. 
 
De legesverordening 2020 wordt aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen. 

 
 

Hamerstukken 
 
 

12. Raadsvoorstel ‘Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 
2015 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2015 in te trekken. 
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2020 vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

13. Raadsvoorstel ‘Vaststellen Verordening gegevensverstrekking BRP Oudewater 2019’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Vaststellen Verordening gegevensverstrekking BRP Oudewater 2019. 
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Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 
 
 

14. Raadsvoorstel ‘Kadernota ODRU 2021’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2021 ODRU waarin is opgenomen een 
reguliere gemeentelijke bijdrage van de gemeente Oudewater van € 384.370. Daarnaast gaat 
het om een aanvullende structurele ODRU-inzet van € 36.797 en € 63.918 voor 
onvermijdelijke ontwikkelingen in 2020 en 2021. 
2. Het totaalbedrag van € 485.085 voor de inzet van de ODRU te betrekken bij de 
gemeentelijke begrotingsbehandeling voor 2021. Dit is inclusief de verhoging van het uurtarief 
voor 2021 waardoor € 10.115 meer budget nodig voor de contracturen. 
3. Een definitieve zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Kadernota 2021 van de ODRU en 
daarin aan te geven dat de gemeente Oudewater positief is over de (ontwerp)Kadernota 2021 
ODRU met inachtneming van de aandachtspunten over een budget-neutrale milieuinzet voor 
de Omgevingswet, een nadere uitwerking van de risico-inventarisatie toezicht bedrijven en het 
zoveel mogelijk voorkomen van begrotingswijzigingen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

15. Raadsvoorstel ‘Vaststellen nieuwe Wegsleepverordening’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
de “Wegsleepregeling gemeente Oudewater 2019” vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 
 Moties vreemd aan de orde van de dag 
 
 

15a Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater – 
Woerden’ 

 
 Draagt het college op om: 
 

1. Ten aanzien van de eerder vastgestelde ‘tien kaders’ de volgende zaken mee te nemen in 
de onderhandelingen met de gemeente Woerden over een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst: 

 
- De kaders 1, 5, 6, 7 en 8 dienen onverminderd gehandhaafd te blijven en terug te komen 

in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst; 
- De kaders 2 en 3 kunnen aangepast worden naar situaties waarin het directe 

dienstverlening aan de burger betreft; 
- Rondom kader 4 – het niet toepassen van een strikt juridische benadering – bestaat 

discussie binnen de gemeenteraad. Er bestaat geen consensus over de vraag of de 
dienstverleningsovereenkomst nu meer op hoofdlijnen opgesteld dient te worden of meer 
in detail; 

- De kaders 9 en 10 worden zodanig vanzelfsprekend geacht, dat direct meenemen hiervan 
in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst niet noodzakelijk is; 

 
2. In de onderhandelingen met de gemeente Woerden over een nieuwe 

dienstverlengingsovereenkomst de volgende aanvullende zaken mee te nemen: 
 
- Het is wenselijk dat een toetredingsclausule wordt overeengekomen. Wanneer de 

gemeente Woerden een dienstverleningsovereenkomst aangaat met een andere 
gemeente of een andere gemeente tot de dienstverleningsovereenkomst met Oudewater 
toetreedt, dan dient de gemeente Oudewater hierin geconsulteerd te worden; 
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- Er is geen specifieke wens met betrekking tot de looptijd van de nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst, maar wel dient zeker gesteld te worden dat het moment 
van besluiten tot het al dan niet verlengen niet rondom gemeenteraadsverkiezingen 
plaatsvindt; 

- Binnen de gemeenteraad van Oudewater bestaat discussie over de wens om extra inzicht 
te krijgen in de middelen die de gemeente Oudewater jaarlijks overmaakt aan de 
gemeente Woerden, in combinatie met de diensten die hiervoor geleverd worden; 

- Tevens bestaat discussie over de vraag of een nulmeting bij de start van de nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst gewenst is; 

 
De motie wordt unaniem aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 
15b Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Die ballon gaat niet meer op’ 
 

 Verzoekt het college om: 
 

- Een verbod op het oplaten van ballonnen op te laten nemen in de APV en deze ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 

- Dit verbod kenbaar te maken aan de inwoners van Oudewater en aan organisatoren van 
evenementen; 

 
De motie wordt verworpen (3 stemmen voor; 12 stemmen tegen). De CU/SGP-fractie en 
raadslid Boreel de Mauregnault stemmen voor. 

 
 
16. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:05. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 13 februari 2020, 
 
 
de griffier,      de wnd. burgemeester, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 


