
 
 
Gemeenteraad 
 
 
Agenda voor de openbare vergadering op dinsdag 14 juli 2020 om 20:00, met uitloop op donderdag 
16 juli om 20:00. 
 
 
De voorzitter nodigt u uit voor de bovenstaande vergaderingen, in De Klepper, Kapellestraat 1, 3421 
CT Oudewater. Vanwege het coronavirus is het verplicht om u aan te melden als u een van de 
vergaderingen wilt bezoeken. Dit kan door uiterlijk op de dag van de vergadering, voor 12:00, een e-
mail te sturen aan griffie@oudewater.nl of door te bellen naar 06 – 30 25 64 79. U kunt zich op 
dezelfde manier aanmelden als u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. 
 
De vergadering is vanaf enige dagen na afloop van de vergadering ook terug te luisteren via de 
website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl.  
 
 
Namens deze, 
De griffier 
 
 
 Agendapunten 
 

1. Opening en mededelingen 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Afscheid van de heer I.P.F. Boreel de Mauregnault als raadslid 
 

4. Raadsvoorstel ‘Installatie Commissie Onderzoek Geloofsbrieven’ 
 

5. Verslag en advies Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
 

6. Raadsvoorstel ‘Toelating van de heer R.A.W.M. Gabriëls als raadslid’ 
 

7. Installatie van de heer R.A.W.M. Gabriëls als raadslid 
 

8. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 11 juni 2020 
 

9. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 

10. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 

11. Lijst van ingekomen stukken 
 

Bespreekstukken 
 

12. Raadsvoorstel ‘Kaderstelling voor parkeerbeleid binnenstad Oudewater’ 
 

13. Raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 
nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres Populierenweg 45 in Oudewater’ 
 

14. Raadsvoorstel ‘Ruimtelijke contour en aangescherpt beoordelingskader voor het Ruimtelijk 
Economisch Perspectief en Programma (REP) van de U10’ 
 
Schorsing tot donderdag 16 juli 



 
15. Raadsvoorstel ‘Voorjaarsnota 2020 - Kadernota 2021-2024’ 

 
16. Raadsvoorstel ‘Jaarstukken 2019’ 

 
17. Raadsvoorstel ‘Dienstverleningsovereenkomst 2021 - 2025 Oudewater - Woerden’ 

 
Hamerstukken 

 
18. Raadsvoorstel ‘Noodzakelijke vervanging elektriciteitskast Marktbrug’ 

 
19. Raadsvoorstel 'Vaststellen Verordening op de Auditcommissie van de gemeente Oudewater 

2020' 
 

20. Sluiting 


