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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 11 juni 2020 om 20:00. Vanwege de 
coronamaatregelen wordt de vergadering gehouden in De Klepper, Kapellestraat 1, te Oudewater. 
 
 
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) 

  A.P.M. van Wijk (VVD/D66) 
J.W. van Wijngaarden (CDA)  

 
Afwezig: J.J. de Vor – van de Bunt (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. 
 
Anouk Six overhandigt een petitie aan de voorzitter voor het behoud van hotel – restaurant 
Abrona als zorgvoorziening. De petitie is zo’n 3.300 keer getekend. 
 

 
2. Vaststellen agenda 

 
Een motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Behoud hoel – restaurant Abrona als 
zorgvoorziening’ wordt geagendeerd als agendapunt 2a. 

 
De heer Broere heeft een motie aangekondigd bij het raadsvoorstel ‘Regionale 
omgevingsvisie Lopikerwaard’. Het forum heeft dit raadsvoorstel aangemerkt als hamerstuk. 
Door de motie wordt het raadsvoorstel toch behandeld als bespreekstuk, te weten agendapunt 
13. De hamerstukken 13 tot en met 16 worden vervolgens agendapunten 14 tot en met 17. 
 
Een motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Tijdelijk en gedeeltelijk afsluiten Visbrug 
t.b.v. terras’ wordt geagendeerd als agendapunt 19. 
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Een motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Brede evaluatie carnaval’ wordt 
geagendeerd als agendapunt 20. 
 
De sluiting wordt vervolgens geagendeerd als agendapunt 21. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 
Wethouder Duindam meldt dat sprake is van gevaarzetting aan de Lange Linschoten. De 
komende dagen wordt een en ander in kaart gebracht en indien nodig worden maatregelen 
getroffen. 

 
 

2a. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Behoud hotel – restaurant Abrona als zorgvoorziening’ 
 

Alle fracties gezamenlijk dienen de onderstaande motie in: 
 
Verzoekt het college om:  

  
- Alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen 

besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te 
behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht; 

- Zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit onderzoek 
het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen.   

 
De motie wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 7 mei 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 11 mei 2020 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

5. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
De heer Hans Britsemmer spreekt namens de bewoners van appartementencomplex 
IJsselstaete in over het raadsvoorstel ‘Vaststellen beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht’.  

 
 

6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
Tijdens het vragenhalfuur komen de volgende sets vragen aan de orde: 
 
- Herijking gemeentefonds (CU/SGP-fractie) 
- Effecten coronavirus op samenleving (CDA-fractie) 

 
Toezegging: Wethouder Lont geeft aan een lobby van P10-gemeenten te steunen inzake de 
voorgenomen herijking van het gemeentefonds, die voor kleine gemeenten een forse 
bezuiniging betekent. Wethouder Lont zegt toe om de P10-brief in kopie aan de 
gemeenteraad te sturen. 
 

 
7. Lijst van ingekomen stukken 

 
De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
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8. Raadsvoorstel 'Verlengen ontheffing ingezetenschap wethouders Duindam en Lont' 
 
Er heeft een schriftelijke stemming plaatsgevonden. Het stembureau bestond uit de heer 
Stapel (voorzitter), mevrouw Van den Berg en de heer Broere. 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Ontheffing van ingezetenschap te verlenen aan wethouders J.I.M. Duindam en B.C. Lont, voor 
de periode van een jaar, met ingang van 12 juli 2020. In dat kader wordt voorts besloten om 
aan de heer J.I.M. Duindam en de heer B.C. Lont een vergoeding van reiskosten woon-
werkverkeer toe te kennen. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (9 stemmen voor; 5 stemmen 
tegen). 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Eervol ontslag tweede plaatsvervangend griffier Onno Vliegenthart’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De heer O. Vliegenthart met ingang van 12 juni 2020 eervol ontslag te verlenen als tweede

 plaatsvervangend griffier, onder dankzegging van bewezen diensten. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

10. Raadsvoorstel 'Bekrachtiging geheimhouding financiële onderbouwing stedenbouwkundige 
visie Westerwal' 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding, op grond 
van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in verband en samenhang met artikel 
10, eerste lid, onder c, en artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wet openbaarheid van 
bestuur, met betrekking tot: 
- het document betreffende de residuele grondwaardeberekening woningen (Corsanummer: 
20.010409); 
- het document betreffende het rekenmodel grondexploitatie Westerwal (Corsanummer: 
20.010410). 
te bekrachtigen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

Bespreekstukken 
 
 

11. Raadsvoorstel ‘Vaststellen beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties en de reactie daarop. 
2. Het beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht vast te stellen. 
3. Het beeldkwaliteitsplan als bijlage onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (13 stemmen voor; 1 stem 
tegen). De Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen. 
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12. Raadsvoorstel ‘Ontwerp regionale energiestrategie U16 met concept bod’ 
 

De heer Oosterom dient de volgende motie in: 
 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

 
1. Een tijdspad op te stellen voor onze inwoners met daarin de verschillende stappen rond 

de RES, het afwegingskader hernieuwbare energie-opwek en transitievisie warmte. 
2. In dit tijdspad de inspraak momenten voor de inwoners zichtbaar te maken om te komen 

tot een zo breed mogelijk gedragen afwegingskader. 
3. Dit tijdspad samen met een uitleg van de opgaves, voor dit te communiceren naar onze 

inwoners, voor het reces ter bespreking voor te leggen aan het forum ruimte. 
 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De uitkomsten van het afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek leidend te

 laten zijn voor de bijdrage die Woerden kan leveren aan het definitieve bod voor grootschalige
 opwek van duurzame elektriciteit van de regionale energie strategie (RES 1.0). In de regionale
 energie strategie staat de bijdrage van de RES U16 aan de landelijke opgave, inclusief het
 bod voor opwek van duurzame elektriciteit. 

2. In te stemmen met het uitgangspunt ‘iedereen doet mee’ en ‘levert een bijdrage’, zoals
 opgenomen in de concept-Governance U10. 

3. In te stemmen met het regionale concept-bod van 1,8 TWh, de daarbij behorende
 raadvoorwaarden richting het rijk en de disclaimer (zie bijlage). 

4. In te stemmen met de verzending van de Ontwerp-RES met het Concept-Bod naar het
 Nationaal Programma RES/Rijk (zie bijlage). 

 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De motie wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 

 
 

13. Raadsvoorstel ‘Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 vast te stellen. 
 

 
De heer Broere dient de volgende motie in: 
 

Verzoekt het college:  
 

- in overleg met alle opstellers de tekstwijzigingen in de bijlage (zie bijlage 1) te verwerken 
in een nieuwe versie van het document.  

- De nieuwe versie van het document te publiceren en te delen met de Provincie Utrecht en 
andere belanghebbenden. 

 

 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe zich in te zetten om binnen Lopikerwaard-verband 
een gesprek over de toekomst van de landbouw en de relatie tussen landbouw en natuur te 
voeren. 
 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen).  
 



Pagina 5/7 

 

De motie wordt ingetrokken. 
 
 
Hamerstukken 
 
 

14. Raadsvoorstel ‘Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GGDrU’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht 
2. De zienswijze (met kenmerk 20U.08024) vast te stellen, inhoudende dat de gemeenteraad

 geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2021 en waarbij tevens een compliment
 wordt gemaakt over het functioneren als crisisorganisatie, de wijze waarop de GGDrU de
 gemeenten ondersteunt en het doorgaan van de planning & control cyclus. Als
 aandachtspunt wordt meegegeven dat deze begroting wordt vastgesteld midden in de
 Corona crisis, die impact heeft op de dienstverlening en de financiële situatie van de GGDrU. 

De GGDrU wordt verzocht om de raad over de impact uiterlijk september 2020 nader te
 informeren. 

3. De gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU voor 2021 van €402.301,- te verwerken in de
 concept-programmabegroting 2021. 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

15. Raadsvoorstel ‘Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Ferm Werk’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Als zienswijze op de ontwerp-begroting te formuleren dat de raad met de ontwerp-begroting 
kan instemmen, maar in Q4 een nieuwe/gewijzigde kaderbrief en begrotingswijziging verwacht 
waarin de effecten van de corona-crisis en een eventueel daarop volgende economische crisis 
zijn verwerkt. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 

 
16. Raadsvoorstel ‘Zienswijze jaarstukken 2019, gewijzigde begroting 2020 en begroting 2021 

VRU’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Met betrekking tot de jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020, begroting 2021 van de VRU 
het volgende vast te stellen: 
 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019, gewijzigde begroting 2020 en 
ontwerpbegroting 2021 van de VRU. 
2. De zienswijze met kenmerk 20U.08225 vast te stellen, waarin is opgenomen om in te

 stemmen met de jaarstukken 2019 en de daarbij voorgestelde besteding van het positieve
 rekeningresultaat. 

3. De begrotingswijziging 2020 en de afwijking van €6.000,-- in de begroting te verwerken bij
 FCL 61100021, (Brandweerkazerne Oudewater). 

4. De begroting 2021 en de financiële wijzigingen te verwerken in de meerjarenbegroting 
2021-2024. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
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17. Raadsvoorstel ‘Tijdelijke wijziging handelwijze Beleidsplan Schulphulpverlening 2016-2020 
gemeente Oudewater in verband met het COVID-19 / Coronavirus’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
I. Dat bij hoge uitzondering een tijdelijke wijziging van de handelwijze, in het Beleidsplan

 Schuldhulpverlening 2016 -2020 gemeente Oudewater (hoofdstuk 3.4) voor wat betreft de eis
 van ondertekening van de aanvraag/ondersteuningsplan door de aanvrager wordt
 geaccepteerd zodat de aanvraag om verlening van schuldhulp in behandeling kan worden
 genomen. 

II. Dat, indien ondertekening van de aanvraag/het ondersteuningsplan niet mogelijk is, tijdelijk
 een andere wijze van ondertekening wordt geaccepteerd, waarbij geldt dat het telefonisch
 akkoord per ommegaande schriftelijk aan de aanvrager wordt bevestigd 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 unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

18. Raadsvoorstel ‘Zienswijze financiële stukken ODRU’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019, tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2020,

 (ontwerp)begroting 2021 Omgevingsdienst regio Utrecht. 
2. De zienswijze met kenmerk (20U.08422) vast te stellen, waarin: 
- een positief advies wordt gegeven over de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020; 
- een positief advies wordt gegeven over de (ontwerp)begroting 2021, waarin 
eengemeentelijke bijdrage van de gemeente Oudewater is opgenomen van € 384.370,- (4046 
contracturen); 
- en waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen: 
a. dat er nog grote onzekerheden zijn, namelijk over de kosten van de invoering van de

 Omgevingswet en de consequenties van de Coronacrisis; 
b. het uitgangspunt dat nieuwe taken budget-neutraal worden geïmplementeerd. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
 

 
19. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Tijdelijk en gedeeltelijk afsluiten Visbrug t.b.v. terras’ 

 
De heer Hoogenboom dient de volgende motie in: 
 
Verzoekt het college om: 

 
De Visbrug zo snel en zo vaak mogelijk autovrij te maken tbv terras gedurende:   
- Vrijdag vanaf eind van de middag tot sluiting 
- Zaterdag vanaf  begin van de middag tot sluiting 
- Zondag vanaf begin van de middag  tot sluiting 
 

 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe om na te gaan of het proces rondom mogelijke 
verruiming van terrasvergunningen versneld kan worden. 
 
De motie wordt ingetrokken. 
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20. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Brede evaluatie carnaval’ 
 

De heer Kruiswijk en de heer Van Wijngaarden dienen gezamenlijk de volgende motie in: 
 
Verzoekt het college om: 

 
Een brede evaluatie uit te voeren van carnaval 2020 in Oudewater en de raad vóór 1 oktober 
2020 te informeren over de concrete aanbevelingen, acties en afspraken die daaruit volgen.  
 
De motie wordt door de gemeenteraad aangenomen (9 stemmen voor; 5 stemmen tegen). De 
CDA- en VVD/D66-fractie stemmen voor; andere fracties stemmen tegen. 

 
 

21. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 14 juli 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 


