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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 17 november 2020 om 16:30. 
 
 
Voorzitter: D.C. de Vries 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: J.V. Bos (CU/SGP) 
  J. Broere (CU/SGP) 

K. de Bruijn (CDA) 
R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66) 

  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)   

 
Afwezig: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 
 
College: D.C. de Vries (burgemeester) 

W.J.P. Kok (wethouder) 
B.C. Lont (wethouder) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 16:30. Het betreft een verschoven vergadering, die 
aanvankelijk op donderdag 12 november 2020 plaats zou vinden. 
 
Kees de Bruijn is opa geworden van kleindochter Loek. Hij wordt door de voorzitter, namens 
de gemeenteraad, gefeliciteerd. 
 
Omdat op 12 november 2020 de raadsvergadering niet door kon gaan, kreeg waarnemend 
burgemeester Wim Groeneweg ook niet de kans om goed afscheid te nemen van de 
gemeenteraad. Hij is daarom aanwezig om afscheid te nemen. Plaatsvervangend voorzitter 
Kees de Bruijn spreekt Wim Groeneweg toe. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 

3. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
Er hebben zich geen sprekers gemeld voor dit agendapunt. Het agendapunt wordt dus 
overgeslagen. 
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4. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 

Door mevrouw De Vor – van de Bunt zijn vragen ingediend over de recent verstuurde 
raadsinformatiebrief ‘Recente ontwikkelingen in het sociaal domein’. De vragen worden 
mondeling beantwoord tijdens de vergadering, waarna een debat plaatsvindt. 
 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te 
sturen op het moment dat meer duidelijk is over de (financiële) ontwikkelingen binnen het 
sociaal domein. 

 
 

5. Raadsvoorstel ‘Najaarsnota 2020’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen; 
2. Het voordelige saldo van € 20.678,-- door middel van een begrotingswijziging te verwerken 
in de begroting 2020; 
 

 
De heer De Bruijn dient het volgende amendement in: 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 
raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 
1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen met in acht name van de in beslispunt 2 genoemde 

financiële mutatie; 
 

2. De financiële mutatie als onder punt 12 in het betrokken raadsvoorstel (20R.00992), t.w. 
“Mantelzorg” te laten vervolgen door een mutatie 12a, luidende als volgt: 

  “storten “vervallen budgetoverheveling mantelzorg” in de reserve   
  sociaal domein” met een bedrag van -45.000 in de kolom 2020; 
 

3. Het nadelige saldo van € 24.322,= door middel van een begrotingswijziging te verwerken 
in de begroting 2020. 

 

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

6. Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2021 – 2024’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen; 
2. Een bedrag van € 108.000,-- structureel in de Programmabegroting 2021-2024 op te nemen 
om de lasten vanuit de ambities te dekken; 
3. Het begrotingssaldo 2021 van € 113.024,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve; 
4. De in de aanbiedingsbrief van de Programmabegroting 2021-2024 voorgestelde mutaties 
op de baten en lasten van de afvalinzameling te verwerken in de begroting 2021 en de 
tarieven hierop aan te passen; 
5. De tarieven voor de toeristenbelasting 2021 voor en hotel vast te stellen op € 1,30 en voor 
campings/overige verblijven op € 0,90 en deze tarieven voor 2022 te verhogen met de index 
van 1,6% tot € 1,32 en € 0,91. 
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De heer Van den Hoogen, de heer Kruiswijk en de heer Bos dienen gezamenlijk het volgende 
amendement in: (Amendement A1) 
 
Ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stellen voor om de 
Programmabegroting 2021 – 2024 als volgt aan te passen: 

 
- De lasten bij het taakveld ‘Bestuur’ (0.1) voor 2021 te verlagen van € 947.028 naar € 

937.028 (een totale verlaging van € 10.000); 
- De lasten bij het taakveld ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie’ (5.7) te verhogen van 

€ 346.691 naar € 356.691 (een totale verhoging van € 10.000); 
- Deze wijziging tevens conform door te voeren voor de jaren 2022, 2023 en 2024. 
 

 
De heer Gabriëls en de heer Van den Hoogen dienen gezamenlijk de volgende motie in: 
(Motie M1) 
 

 Verzoekt het college:  
 

- Het idee te lanceren, stimuleren en waar mogelijk ondersteunen, om samen met 
verenigingen, horeca, ondernemers en bewoners en wanneer het veilig kan, een periode 
van viering en gedenken te organiseren waarop we herdenken, gedenken en vieren.  

- Tijdens deze periode van gedenken en vieren aandacht te (laten) geven aan gemiste 
mensen, gemiste vrijheid en gemiste festiviteiten. 

 

 
De heer Van den Hoogen en de heer Broere dienen gezamenlijk de volgende motie in: 
(Motie M2) 
 
Draagt het college op om: 

 
- Voor de kadernota bij de programmabegroting 2022 – 2025 (voorjaar 2021) een voorstel 

aan de raad voor te leggen voor het verwerken van afval met bijbehorende tarieven van 
de afvalstoffenheffing. Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Terugbrengen van 3 categorieën, namelijk één-, twee- en meerpersoonshuishoudens, 
voor het berekenen van de afvalstoffenheffing; 

• Verbeteren impuls voor het verminderen van brandbaar afval;  

• Een impuls voor het beter scheiden van het afval; 

• Een impuls om groenafval zelf te composteren; 

• Een financieel vergelijk tussen de huidige transporteur/ophaaldienst versus het 
ophalen van het afval door de eigen organisatie; 

• Een zo efficiënt mogelijke invulling van het stadserf, waarbij de kosten verminderen of 
minimaal gelijk blijven en de dienstverlening (openingstijden) verbeteren; 

 

 
De heer Van den Hoogen en de heer Broere dienen gezamenlijk de volgende motie in: 
(Motie M3) 
 
Draagt het college op om: 

 
- In de voor te leggen Verordening Afvalstoffenheffing niet uit te gaan van de onderstaande 

matrix (op basis van de voorgaande jaren): 
 
(…) 
 

- Maar uit te gaan van de hieronder voorgestelde matrix: 
 

(…) 
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De heer Van den Hoogen en de heer Broere dienen gezamenlijk de volgende motie in: 
(Motie M4) 

 
 Draagt het college op om: 
 

- De Verordening Afvalstoffenheffing conform de bovenstaande vernieuwde verdeling op te 
laten stellen; 

- Deze verordening aan de gemeenteraad voor te leggen tijdens de raadsvergadering van 
17 december 2020; 

  

 
De heer Bos dient de volgende motie in: (Motie M5) 

 
 Verzoekt het college:  
 

- De maatschappelijke en financiële kosten en opbrengsten van het initiatief 
‘Buurtgezinnen’ in kaart te brengen, om een goede afweging te kunnen maken of een 
proeftuin Buurtgezinnen (3) in Oudewater kansrijk is; 

- De gemeenteraad bij de Voorjaarsnota 2021 een voorstel te doen over het al dan niet aan 
de slag gaan met een proeftuin Buurtgezinnen; 

   

 
 De heer Bos dient de volgende motie in: (Motie M6) 
 

 Verzoekt het college:  
 

- Te onderzoeken op welke nieuwe, vrij toegankelijke locatie dit schilderij gehangen kan 
worden; 

- Een afbeelding van dit schilderij op de oude locatie van het Weeshuis (het gasplein) te 
laten plaatsen, om dit prachtige schilderij aan een breder publiek bekend te maken; 

- De gemeenteraad uiterlijk in Q2 2021 te informeren over het onderzoek en uiterlijk in Q2 
2021 een afbeelding van het schilderij op de oude locatie te laten plaatsen;  

   

 
 De heer Bos dient de volgende motie in: (Motie M7) 
 
 Verzoekt het college:  
 

1. Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de eigen parkeerplaatsen te overkappen 
of te laten overkappen door derde partijen, zoals energiecooperaties;  

2. Deze online tool onder de aandacht brengen van eigenaren van grote parkeerterreinen, 
zoals de supermarkten; 

3. Het concept ‘solar carports’ te betrekken bij nieuwbouwontwikkelingen waar 
parkeerplaatsen en/of carports worden gerealiseerd (zoals Schuylenburgt en Westerwal); 

4. De gemeenteraad uiterlijk in Q2 2021 te rapporteren over de stand van zaken; 
   

 
 De heer Knol dient de volgende motie in: (Motie M8) 

 

Draagt het college op: 
 
- in 2020 volledig over te gaan op natuurlijk groenbeheer. Te beginnen met het natuurlijk 
beheer van de gemeentelijke groenvoorzieningen en wegbermen (d.w.z. maaien i.p.v. 
klepelen, verschralen, inzaaien wilde bloemen en (bijen)bollen e.d.); 
-  hiervoor dekking te vinden door het voor het huidige groenbeheer geraamde budget anders 
in te zetten. Mogelijk kunnen bewoners(groepen), verenigingen en bedrijven  bij het natuurlijk 
groenbeheer worden betrokken. Medebeheer draagt tevens bij aan de gewenste participatie 
en bewustwording van een gezonde leefomgeving; 
   

 
  

Met opmerkingen [LAvd1]:  
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De heer Knol dient de volgende motie in: (Motie M9) 
 
 Draagt het college op: 
 

- deelname aan het regionale huisvestingsbeleid conform de Huisvestingsverordening Regio 
Utrecht 2019 zo spoedig mogelijk te beëindigen; 
- een Oudewaterse huisvestingsverordening op te stellen als middel om beter te voorzien in de 
lokale woningbehoefte. 
 

 
Sluiting 
 
Om 23:00 wordt – na bespreking van de Programmabegroting 2021 – 2024 in de eerste 
termijn en bijdragen van de CDA- en VVD/D66-fractie in de tweede termijn - besloten om de 
vergadering te sluiten en op dinsdag 24 november om 20:00 te heropenen. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 17 december 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      drs. D.C. de Vries 


