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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare uitloopvergadering op maandag 14 juni 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)   

 
Gast v/d Raad: M. Achterberg 
 
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 om 20:00. 
 
Het raadsvoorstel ‘Geheimhouding opleggen intentieovereenkomst SBZO-gemeente 
Oudewater zwembad’ wordt aan de agenda toegevoegd, als agendapunt 19d. 

 
  

11. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan IJsselvere 17-19’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de reactie nota zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan 
“IJsselvere 17/19”, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage; 
3. Het bestemmingsplan "IJsselvere 17/19" met IMRO codering NL.0589.BPijsselvere1719-
ON01 ongewijzigd vast te stellen; 
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het 
bestemmingsplan "IJsselvere 17/19" vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins 
verzekerd is. 
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Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

12. Initiatiefvoorstel ‘Jongerenwelzijn en de corona pandemie’ 
 

Mevrouw Achterberg geeft namens de VVD/D66-fractie een toelichting op het voorliggende 
initiatiefvoorstel. 
 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe de mogelijkheden voor een digitaal jongerenpanel 
na te gaan en de gemeenteraad hierover middels een raadsinformatiebrief terug te koppelen. 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

 
1. Te ondersteunen dat de jongeren van Oudewater extra steun nodig hebben om de 
negatieve gevolgen van de Coronamaatregelen op het mentale welzijn te beperken. 
2. Het college opdracht te geven om de adviezen uit de initiatiefnota verder uit werken met 
alle daarbij behorende onderdelen en de gemeenteraad hierover in september te informeren. 
 
Het initiatiefvoorstel wordt door de initiatiefnemers ingetrokken.  
 
 

13. Raadsvoorstel ‘Rapportage kerkenlandschap Oudewater’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Tot vaststelling van de Rapportage Kerkenlandschap Oudewater. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

14. Raadsvoorstel 'Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GGDrU' 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU); 
2. De zienswijze met kenmerk D/21/019572 vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad 
geen bezwaren heeft tegen de Ontwerpbegroting 2021, maar verzoekt rekening te houden 
met de volgende punten: 
a. De raad onderschrijft de beleidsmatige ambities in de Ontwerpbegroting 2022; 
b. De raad onderschrijft dat naast de bestrijding van het coronavirus en preventie van infectie, 
ook de ervaren gezondheid van mensen van wezenlijk belang is en van grote betekenis voor 
de gezondheid van de samenleving als geheel; 
c. De raad complimenteert de GGDrU in het uitvoeren van hun taak in het belang van 
preventie en van gezonde leefstijl, juist ten tijde van bestrijding van het coronavirus en de 
uitdagingen die dit voor de organisatie en uitvoering van deze taken met zich meebrengt; 
d. De raad onderschrijft het belang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen in 
het dekkingsvoorstel ‘informatiebeveiliging en privacybescherming’; 
e. De raad verzoekt de GGDrU om de aanpak van informatiebeveiliging en 
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang; 
f. De raad verzoekt de GGDrU nogmaals om binnen de bestaande financiële kaders te blijven 
en het bewaken van de positie van de algemene reserve om onvoorziene risico’s, indien zij 
optreden, in het vervolg te kunnen opvangen. 
3. De geprognosticeerde gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 407.110,00 te verwerken in 
de concept-programmabegroting 2022, inhoudende een verhoging van € 4.810,00 ten 
opzichte van de meerjarenraming 2021-2024; 
4. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (kenmerk D/21/019572) te sturen aan het 
dagelijks bestuur van de GGDrU. 
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De heren Bos en Six dienen gezamenlijk het volgende amendement in: (Amendement A1) 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om beslispunt 2 
onder d in het raadsvoorstel, dat luidt: 

 
d. De raad onderschrijft het belang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen in 
het dekkingsvoorstel ‘informatiebeveiliging en privacybescherming’; 

 
Te wijzigen in:  

 
d. De raad onderschrijft het belang van de benodigde versterking van de AVG-maatregelen in 
het dekkingsvoorstel ‘informatiebeveiliging en privacybescherming’, maar vraagt de GGDrU de 
voorgestelde forse uitbreiding van het aantal gegevensbeschermingsfunctionarissen te 
heroverwegen en de noodzaak en doelmatigheid hiervan nader te onderbouwen, dan wel 
hiervoor financiële ruimte te vinden binnen de bestaande begroting; 
 

 
Amendement A1 wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 
stemmen voor; 0 stemmen tegen). 

 
 
     19a. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Zonder geld geen gemeenten’ 
 
 De motie wordt ingediend door de heren Kruiswijk, Van den Hoogen en Bos. 
 
 Besluit: 
 

De motie Zonder geld geen gemeenten van de gemeente Zoetermeer met het dictum: 
 
 (…) 
 

mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 16 juni 
2021. 
 
De motie wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 

 
 
     19b. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Waardig wonen in Oudewater’ 
 

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om op een later moment, onder meer als de 
Doelgroepenverordening gereed is, het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad over het 
onderwerp van de motie. 
 
De motie wordt ingediend door de heer Van den Hoogen. 

 
De raad spreekt uit: 

 
- Dat bij (her)ontwikkeling of splitsen van bestaande panden in Oudewater het minimale 

netto vloeroppervlak per wooneenheid/appartement/kamer minimaal 50 M2 moet zijn, 
waarbij maatwerk in bijzondere gevallen aan de raad kan worden voorgelegd. 

- Het streven is om bij de ontwikkeling van deze wooneenheden een buitenruimte 
gerealiseerd wordt conform bouwbesluit. 

 
De motie wordt door de indiener aangehouden. 
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     19c. Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Afkeuring inzake (niet) tijdige informatieverstrekking’ 
 
 De motie wordt ingediend door de heer De Bruijn. 
 
 Spreekt uit: 
 

1. Het handelen van het college af te keuren en het college op te roepen meer inzet te plegen 
op het bewerkstelligen van een bestuurscultuur in Oudewater van openheid en tijdige en 
volledige informatieverstrekking aan de gehele gemeenteraad van Oudewater. 
 
De motie wordt door de gemeenteraad verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen tegen). 

 
 
     19d. Raadsvoorstel 'Geheimhouding opleggen intentieovereenkomst SBZO-gemeente Oudewater 

zwembad' 
 

Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om nader te differentiëren welke gedeelten van de 
geheime bijlage openbaar verklaard kunnen worden en hier op korte termijn bij de 
gemeenteraad op terug te komen. 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 

  
De door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde 
verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in 
samenhang gelezen met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, met betrekking tot bij de raadsinformatiebrief met nummer 
D/21/022555 gevoegde bijlage met nummer D/21/024188, te bekrachtigen. 

 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem 
tegen). 

 
 

20 Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 00:05. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 15 juli 2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      drs. D.C. de Vries 


