
                     

 
 

  Motie  
 

  
Raadsvergadering 15 juli 2021 

 

 

Onderwerp: behandeling jaarrekening 2020 

 

 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 15 juli 2021; 

 

 

Overwegende: 

 

– dat in de vergadering van de auditcommissie op 29 oktober 2020 afspraken zijn gemaakt over 

de controle van de jaarrekening 2020; 

– dat de behandeling van de jaarrekening 2020 in de raad op 15 juli 2021 reeds lang in het 

raadsschema is opgenomen; 

– dat tussentijds een nadere planning is opgesteld voor de behandeling van de jaarrekening 

2020; 

– dat, in weerwil van deze afspraken, het verzoek is gekomen om de behandeling van de 

jaarrekening in de auditcommissie naar achteren te schuiven; 

– dat, ondanks nieuwe afspraken, de raad eerst op 13 juli 2021 de laatste stukken voor de 

behandeling van de jaarrekening heeft ontvangen, derhalve 2 dagen voor de geplande 

behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering; 

– dat dit in strijd is met het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad; 

– dat daarnaast de raad op deze wijze in een onmogelijke positie wordt gebracht en niet in staat 

wordt gesteld zijn budgetrecht uit te oefenen; 
 

 

1. spreekt zijn afkeuring uit over de gang van zaken en draagt het college van burgemeester en 

wethouders op deze afkeuring over te brengen aan het college van Woerden; 

2. het college opdracht te geven met het college van Woerden binnen 3 maanden tot een plan 

van aanpak te komen, teneinde de geconstateerde problemen in de toekomst te voorkomen; 

3. dit verbeterplan aan de auditcommissie voor te leggen en deze commissie in elke bijeenkomst 

te informeren over de voortgang van de uitvoering van dit plan; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

Namens de fractie van het CDA,   Namens de fractie van CU/SGP, 

Dick Stapel     Jan Broere 

       

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 



 

Deze motie is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 15 juli 2021. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                       …………………………..           ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

A. van der Lugt                                        D.C. de Vries 

 
 


