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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare (uitloop)vergadering op dinsdag 24 november 2020 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: D.C. de Vries 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 

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)   

 
College: D.C. de Vries (burgemeester) 

J.I.M. Duindam (wethouder) 
W.J.P. Kok (wethouder) 
B.C. Lont (wethouder) 

 
 

- Heropening en mededelingen 
 

De voorzitter heropent de vergadering 
 
De gemeenteraad besluit om het raadsvoorstel ‘Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester 
De Vries’ aan de agenda toe te voegen, als agendapunt 6a. 

 
 

6. Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2021 – 2024’ 
 

De behandeling van de Programmabegroting 2021 – 2024 wordt in de tweede termijn hervat. 
De fracties van Onafhankelijken, CU/SGP en Wakkere Geelbuik krijgen het woord, alsmede 
het college van B&W. De CDA- en VVD/D66-fractie hebben hun bijdrage in de tweede termijn 
reeds tijdens de raadsvergadering van 17 november 2020 gehouden. 

 
Voor de tekst van het raadsvoorstel, het amendement en de motie wordt verwezen naar de 
besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 november 2020. 
 

 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om actief naar de motie ‘Buurtgezinnen’ (M5) te 
kijken en de inhoudt hiervan mee te nemen bij verdere behandeling van dit onderwerp. Dit 
komt terug bij de ‘benen op tafel sessie’, die eerder door het college is toegezegd (T-719). 
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Amendement A1 wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen 
voor; 7 stemmen tegen). De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen. 
 
Motie M1 wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen tegen). 
De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen. 
 
Motie M2 wordt door de gemeenteraad verworpen (4 stemmen voor; 11 stemmen tegen). De 
Onafhankelijken- en CU/SGP-fractie stemmen voor. 
 
Motie M3 wordt door de gemeenteraad verworpen (4 stemmen voor; 11 stemmen tegen). De 
Onafhankelijken- en CU/SGP-fractie stemmen voor. 
 
Motie M4 wordt door de gemeenteraad verworpen (4 stemmen voor; 11 stemmen tegen). De 
Onafhankelijken- en CU/SGP-fractie stemmen voor. 
 
Motie M5 wordt ingetrokken. 
 
Motie M6 wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen tegen). 
De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen. 
 
Motie M7 wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 7 stemmen tegen). 
De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen. 
 
Motie M8 wordt door de gemeenteraad verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). De 
CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
Motie M9 wordt door de gemeenteraad verworpen (1 stem voor; 14 stemmen tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt voor. 

 
 

6a. Raadsvoorstel ‘Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester De Vries’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Burgemeester D.C. de Vries met ingang van 16 november 2020 voor de duur van één jaar 
ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente 
Oudewater te hebben. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

7. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00. 

 
 
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 


