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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op woensdag 14 juli 2021 om 20:00. 
 
 
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) 

J.I.M. Duindam (wethouder) 
B.C. Lont (wethouder) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 

 
2. Vaststellen agenda 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de behandeling van een gewijzigde versie van het 
raadsvoorstel inzake ‘Bekrachtigen geheimhouding beantwoording artikel 32-vragen CDA-
fractie inzake intentieovereenkomst SBZO – gemeente Oudewater en bijbehorende bijlagen’. 
 
Agendapunt 11 wordt behandeld na agendapunt 7. Dit betekent dat de procedurele stukken 
behandeld worden na de behandeling van het raadsvoorstel ‘Parkeerbeleid Oudewater’. 

 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 10 juni 2021 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 juni 2021 (uitloopvergadering) 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
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5. Inspreekrecht 
 

De volgende personen spreken in: 
 
- Mevrouw Van Dam (inzake raadsvoorstel ‘Parkeerbeleid Oudewater’) 
- Mevrouw Raaijmakers (inzake raadsvoorstel ‘Parkeerbeleid Oudewater’) 
- Mevrouw Satink (inzake raadsvoorstel ‘Afwegingskader grootschalige duurzame energie’) 

 
 

6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
Er zijn geen onderwerpen aangemeld voor het Vragenhalfuur. Dit agendapunt wordt dan ook 
overgeslagen. 
 
 

7. Lijst van ingekomen stukken 
 

Inzake stuk A02 (Brieven aan College van B&W) wordt verzocht om een kopie te ontvangen 
van de reactie van het college van B&W aan de briefschrijver. 
 
Inzake stuk A19 (Verlenen van een vergunning toegang milieustraat) wordt verzocht om het 
presidium te verzoeken om de brief te agenderen en voorts om een kopie te ontvangen van de 
reactie van het college van B&W aan de briefschrijver. 

 
 

Procedurele stukken 
 

 
8. Raadsvoorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding omtrent verklaring personele kwestie’ 

 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar donderdag 15 juli 2021. 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Bekrachtigen geheimhouding beantwoording artikel 32-vragen CDA-fractie 
inzake intentieovereenkomst SBZO – gemeente Oudewater en bijbehorende bijlagen’ 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar donderdag 15 juli 2021. 
 
 

10. Raadsvoorstel ‘Gedeeltelijke opheffing geheimhouding intentieovereenkomst SBZO – 
gemeente Oudewater en bijbehorende bijlagen' 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar donderdag 15 juli 2021. 
 
 
Bespreekstukken 
 

 
11. Raadsvoorstel ‘Parkeerbeleid Oudewater’ 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld” 
 
1. Om het 'Parkeerbeleid 2021' vast te stellen en daarbij te kiezen voor POET optie A. 
2. Om de 'Verordening Parkeerbelasting 2021' vast te stellen 
3. Om de 'Parkeerverordening Oudewater 2021' vast te stellen. 
4. Om de 'Nota Parkeernormen 2021' vast te stellen. 
5. Om de 'Verordening Parkeerfonds 2021' vast te stellen. 
6. Om over te gaan tot implementatie van het parkeerbeleid en de daarbij behorende gelden 
te voteren. 
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De heer Van den Hoogen en Gabriëls dienen gezamenlijk het volgende amendement in: 
(Amendement A1) 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het 
raadsbesluit te wijzigen in:  

 
1. Om het 'Parkeerbeleid 2021' niet vast te stellen (door beslispunt 1, 2, 3 en 6 uit het 
raadsvoorstel niet aan te nemen). 
2. Om de 'Nota Parkeernormen 2021' (beslispunt 4 uit het raadsvoorstel) vast te stellen.  
3. Om de 'Verordening Parkeerfonds 2021' (beslispunt 5 uit het raadsvoorstel) vast te stellen.   
 

 
De heer Knol dient de volgende motie in: (Motie M1) 
 
Draagt het college op om: 

 
- Gebruikmakend van het voorwerk van de burgerwerkgroep een parkeerplan op te stellen 

dat de parkeerproblemen effectief aanpakt en bijdraagt aan de gestelde doelen 
bereikbaarheid en leefbaarheid; 

- Naast aan parkeren in het plan aandacht te besteden aan flankerende thema’s zoals: 
(weren) zwaar verkeer (stadsdistributie), stimuleren fietsgebruik, bevorderen autodelen, 
autovrij maken (deel van) binnenstad; 

- Als eerste concrete stap te voorzien in de vastgestelde noodzakelijke uitbreiding van 
parkeerareaal, door parkeervoorzieningen aan te leggen aan de Waardsedijk (modulair 
parkeerdek: 140 plaatsen) en in het restgebied langs de Zwier Regelinkstraat. Met de 
aanleg van de parkeerplaatsen wordt voorzien in opvang- en overloopruimte voor de 
binnenstad; 

- Dit plan uiterlijk in februari 2022 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
 

 
De heer Bos dient de volgende motie in: (Motie M2) 
 
Draagt het college op om: 

 
- In de zomer van 2023 de situatie rond het parkeren in de binnenstad te evalueren, en de 

uitkomsten hiervan, inclusief beleidsvoornemens die daaruit voortvloeien, aan de Raad 
aan te bieden; 

 

 
De heer Gabriëls dient de volgende motie in: (Motie M3) 
 
Verzoekt het college:  

 
- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de kwalitatieve en kwantitatieve 

optimalisatie van de parkeerplaats aan de Waardsedijk en de verbinding ervan met het 
stadscentrum met als doel dat deze parkeerplaats beter wordt benut; 

- Uit de reactienota’s op het parkeerbeleid en eigen onderzoek te inventariseren welke 
maatregelen realistisch gezien getroffen kunnen worden om het aantal parkeerplaatsen in 
de binnenstad uit te breiden; 

- Voor de financiële dekking van de bovenstaande punten, dekking te vinden in het 
parkeerfonds en het taakstellende budget bestemd voor het Masterplan Binnenstad door 
andere projecten te versoberen, uitstellen of schrappen; 

- Elke bruikbare tip uit de reacties op het parkeerbeleid nu al om te zetten in bruikbare 
parkeerplaatsen en dat niet na te laten of af te wachten; 

- De raad binnen 6 maanden te informeren over het bovenstaande onderzoeksresultaat en 
een (of meerdere) besluiten voor te leggen voor de implementatie ervan; 
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Amendement A1 wordt door de gemeenteraad aangenomen (10 stemmen voor; 3 stemmen 
tegen). De CU/SGP- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen. De heer Stapel is afwezig 
tijdens de stemming. 
 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (13 
stemmen voor; 0 stemmen tegen). De heer Stapel is afwezig tijdens de stemming. 
 
Motie M1 wordt door de gemeenteraad verworpen (6 stemmen voor; 7 stemmen tegen). De 
CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor. De heer Stapel is afwezig tijdens de 
stemming. 
 
Motie M2 wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor; 5 stemmen tegen). 
De VVD/D66- en Onafhankelijken-fractie stemmen tegen. De heer Stapel is afwezig tijdens de 
stemming. 
 
Motie M3 wordt door de gemeenteraad verworpen (4 stemmen voor; 9 stemmen tegen). De 
VVD/D66-fractie stemt voor. De heer Stapel is afwezig tijdens de stemming. 
 
 

- Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:10. De vergadering wordt heropend op donderdag 15 
juli, om 16:00. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 30 september 2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      drs. D.C. de Vries 
 


