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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 30 september 2021 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) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 
Wethouder Duindam doet de mededeling dat een nieuwe interim directeur aan de slag is 
gegaan bij Ferm Werk. 
 
Wethouder Lont doet de mededeling dat hij per heden toe is getreden tot het dagelijks bestuur 
van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 

De heer Knol kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake ‘Terugdringen 
zwaar verkeer’. Deze motie vreemd aan de orde van de dag wordt geagendeerd als 
agendapunt 11. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 juli 2021 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
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4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 15 juli 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

5. Inspreekrecht 
 

De volgende personen maken gebruik van het inspreekrecht: 
 
- Mevrouw Vonk (inzake ingekomen stuk A33 ‘Bezwaar tegen parkeerplaatsen 

Wijngaardstraat’); 
- De heer Blom (inzake raadsvoorstel 'Financiële consequenties renovatie Vrouwenbrug', 

namens Watersportvereniging Oudewater); 
- De heer Jansen (inzake bouwplan Kapellestraat; besproken tijdens Forum Ruimte 21 

september 2021); 
- Mevrouw Teitink (inzake raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Schuylenburcht’, 

namens Woningraat). 
 
 

6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
Tijdens het Vragenhalfuur worden de volgende vragensets behandeld: 
 
- Wilhelmina van Pruisenbrug (vragen door de heer Van Wijngaarden) 
- Fietsparkeren bij de bushalte(s) (vragen door de heer Bos) 

 
 

7. Lijst van ingekomen stukken 
 

De heer Knol kondigt aan de brieven A11, A31, A32, A33, A36, A42 en B03 graag te willen 
agenderen voor de komende raadscyclus. 
 
De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
Bespreekstukken 

 
8. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Schuylenburcht’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De ingekomen zienswijze van de VVE IJsselstaete ontvankelijk te verklaren en de 
ingekomen zienswijze van een bewoner van de Heemraadsingel niet ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de reactienota zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan "De 
Schuylenburcht Oudewater”; 
3. Het bestemmingsplan “De schuylenburcht” met IMRO codering NL.0589.BPDe 
schuylenburcht-ON01 ongewijzigd vast te stellen; 
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Financiële consequenties renovatie Vrouwenbrug’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Kennis te nemen van het financiële tekort voor de renovatie van de Vrouwenbrug te 
Oudewater en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 275.000,--, 
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waarvan de extra kapitaallasten van € 16.500,-- worden opgenomen in de 
programmabegroting 2022-2025. 
 

 
De heer Broere dient het volgende amendement in (Amendement A1): 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 
raadsbesluit met de volgende tekst: 

 
Kennis te nemen van het financiële tekort voor de renovatie van de Vrouwenbrug te 
Oudewater en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 275.000,--, 
waarvan de extra kapitaallasten van € 16.500,-- worden opgenomen in de 
programmabegroting 2022-2025. 

 
Als volgt te wijzigen: 

 
Kennis te nemen van het financiële tekort voor de renovatie van de Vrouwenbrug te 
Oudewater en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 160.000,--, 
waarvan de extra kapitaallasten van € 9.600,-- worden opgenomen in de programmabegroting 
2022-2025. 
 

 
De heer De Bruijn dient de volgende motie in (Motie M1): 
 

Draagt het college op:  
 

1. Binnen 2 maanden een raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te 

leggen of de Vrouwenbrug al dan niet beweegbaar moet blijven. 

2. Voorafgaand een participatieproces uit te voeren met alle belanghebbenden en inwoners 

van Oudewater inzake het al dan niet beweegbaar houden van de Vrouwenbrug. Dit 

participatieproces breed uitzetten middels een publicatie in de IJsselbode en het 

Algemeen Dagblad. 

3. Alle reacties volgend op dit participatieproces ter kennisname stellen van de 

gemeenteraad voorzien van een bestuurlijke reactie van het college; 

4. Het raadsvoorstel voorzien van een financiële paragraaf m.b.t. investeringskosten en de 

jaarlijks op de begroting drukkende kapitaal lasten en mogelijke subsidies die te verkrijgen 

zijn als de Vrouwenbrug beweegbaar blijft; 

5. Het raadsvoorstel voorzien van argumenten waarom de Oudewaterse samenleving 

positieve of negatieve baat heeft bij het al dan niet beweegbaar houden van de 

Vrouwenbrug; 
 

 
Amendement A1 wordt door de gemeenteraad verworpen (3 stemmen voor; 12 stemmen 
tegen). De CU/SGP- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem 
tegen). De Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen. 
 
Motie M1 wordt ingetrokken. 

 
 

Hamerstukken 
 

10. Raadsvoorstel ‘Vaststellen Geheimhoudingsprotocol gemeente Oudewater 2021’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Het 'Geheimhoudingsprotocol gemeente Oudewater 2021' vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
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11. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Terugdringen zwaar verkeer’ 
 

De heer Knol dient de volgende motie vreemd aan de orde van de dag in: 
 

Beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen om het zwaar verkeer in de stad en het 
buitengebied terug te dringen, te beginnen met: 
 
- plaatsen verbodsborden met onderbord ‘alleen bestemmingsverkeer met ontheffing’ op 
toegangswegen en buurtwegen; 
- actualisering ontheffingenbeleid in overleg met transporteurs met verzoek zo mogelijk 
lichtere vrachtwagens in te zetten in Oudewater; 

  - gerichte handhaving in samenwerking met bewoners (actief melden) en politie; 
  

De motie vreemd aan de orde van de dag wordt unaniem door de gemeenteraad 
aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 

12. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:30. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 4 november 2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      drs. D.C. de Vries 


