
Gemeenteraad

Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 21 april 2022 in het Stadhuis.

Voorzitter: D.C. de Vries

Griffier: E. Boers

Raadsleden: J.V. Bos (CU/SGP)
J. Broere (CU/SGP)
R.A.W.M. Gabriëls (VVD)
A.A. Griffioen (VVD)
K.H. Honkoop (Progressief Oudewater)
R.A. van den Hoogen (Onafhankelijken)
G.W.J. Hoogenboom (VVD)
A. Huizinga (Onafhankelijken)
M.J. Kruiswijk (VVD)
L.J. Oosterom (CDA)
D. Stapel (CDA)
A. van ’t Veen (Progressief Oudewater)
J.W. van Wijngaarde (CDA)
A.Th. Wildeman (Onafhankelijken)

Collegeleden: W.J.P. Kok (wethouder)
B.C. Lont (wethouder)

Afwezig: E.G.M. van Achthoven (CDA)

1. Opening en mededelingen  

Er zijn mededelingen over:
- personele tekorten door Wethouder Kok
- opvang vluchtelingen Oekraïne door Burgemeester
- stand van zaken coalitievorming door fvz. VVD,

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld zoals die voorligt met aanvulling van moties en amendementen.

3. Vaststellen besluitenlijsten, februari en maart  

De raad stelt unaniem de besluitenlijsten vast van 22-24 februari en 21, 29 en 30 maart 
2022.

4. Inspreekrecht  

Er zijn geen insprekers.  

5. Vragenhalfuur  

N.a.v. de mededelingen zijn er enkele vragen.

6. Lijst van ingekomen stukken  
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De raad besluit: de afhandeling van de ingekomen stukken als volgt vast te stellen:
A   (Actieve) Informatie van het College aan de Raad
A1 April 2022 RIB Stand van zaken opvang vluchtelingen
A2 April 2022 RIB Antw. Art. 32 vragen vogelgriep
A3 April 2022 RIB Antw. Art. 32 vragen over Kanonnen Heksenwaag
A4 April 2022 RIB Burgermeetnetwerk geluid Schiphol
A5 April 2022 RIB Jaarverslag regionaal bureau leerplicht
B   Stukken ter kennisgeving aan de Raad
B1 Afschrift toezichtbrief IBT huisvesting vergunninghouders
B2 GGD Kerngegevens Oudewater 2021
B3 Provincie Begrotingsrichtlijnen 2023
C  Stukken aan de Raad ter afhandeling van het College
C1 ODRU Begroting 2023, college komt hierover met een raadsvoorstel
C2 Ferm Werk conceptbegroting 2023-2026

7. Aanwijzen griffier  

De raad besluit unaniem: de heer Menso Bosma, geboren d.d. 20-12-1961, per 1 mei 2022 
aan te wijzen als griffier voor de gemeente Oudewater.

8. Installatie Onderzoekscommissie geloofsbrieven Forumleden  

De raad besluit unaniem: 
1. te benoemen als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven forumleden: Jan 

Broere, Annemarie van ’t Veen en Dick Stapel.
2. De commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoeken van de 

geloofsbrieven van de te benoemen forumleden van de gemeenteraad;
3. De commissie te ontbinden na het onderzoek. 

9. Verslag en advies van de   Onderzoekscommissie   geloofsbrieven.  

      Alle 13 kandidaten zijn akkoord bevonden.

10. Benoeming Forumleden   

De raad besluit unaniem te benoemen als Forumlid van de raad, namens:
Fractie CDA: Dick van de Bunt; Kees de Bruijn;
Fractie VVD: Michelle Achterberg; Jelle Kuiper; Astrid van Jaarsveld; Ben 

van Winden; Ben de Vor;
Fractie Onafhankelijken: Monique van de Berg; Connie de Jong; Trudy van Eck;
Fractie Progressief Oudewater: Mack Labbaci; Jan Mook; Femke Stoop

11. Benoeming speciale functies raadsleden  

De raad besluit unaniem tot het mondeling amendement:
Mondeling Amendement CU/SPG: Schrappen benoeming plv. voorzitter van de raad.

De raad besluit unaniem:
De volgende personen te benoemen voor de volgende functies:
Leden Auditcommissie: Jan Broere, Dick Stapel, Dolf Wildeman, Albert Griffioen en 

Annemarie van ’t Veen
Plv. leden auditcommissie: Dick de Bunt, Annika Huizinga, Erik Honkoop, Mark Kruiswijk, 

Vincent Bos
Rekenkamercommissie: de leden van de Auditcommissie
Voorzitterspool: René van den Hoogen, Leendert van Oosterom, Ben de Vor
Werkgeverscommissie: alle 5 Fractievoorzitters
AB lid Ferm Werk: Dolf Wildeman lid en Albert Griffioen plv lid

12. Verordening gemeentelijke onderscheidingen  
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De raad wijst mevr. Van ’t Veen aan bij dit agendapunt tijdelijk op te treden als plv. voorzitter 
van de raad.

Amendement 1 Onafhankelijken 
Voorgesteld besluit:
- Het gestelde in artikel 3 lid 2 in te laten vervallen en de overige artikelen om te nummeren;
- In de toelichting onder B de zin “Daarnaast  …… hebben gehad.” te laten vervallen.

wordt verworpen (5 stemmen voor, 9 stemmen tegen).  De Onafhankelijken- en CU/SGP-
fractie stemmen voor.

Amendement 2 VVD en CDA
De raad besluit unaniem:

Art. 1 – toevoegen 3. Het Redder in Nood-hartje.
Art. 2:
Lid 1: de tekst “Burgemeester, gehoord hebbende het college en de leden van 
het presidium,” vervangen door “ Gemeenteraad”. 
Lid 2: de tekst “gehoord hebbende het “vervangen door “na een positief 
besluit van het gehele college” 
Toevoegen van een lid 3, met de tekst: “Het proces van het verlenen 
van ereburgerschap vindt tot en met het besluit daartoe onder 
geheimhouding plaats.” 
Toevoegen van een lid 6, met de tekst: “De Gemeenteraad is bevoegd 
om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de bovenstaande bepalingen.” 
Art. 3: Toevoegen van een lid 9, met de tekst: “Het college van B en W is 
bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de bovenstaande 
bepalingen”.

Toevoegen van Artikel 4 met de tekst:  “Artikel 4 Redder in Nood-hartje 
1. Het Redder in Nood Hartje is voor mensen die voor anderen klaar staan, helpen of 
verzorgen. Het is een onderscheiding om mensen te bedanken voor hun inzet, hen te 
laten weten dat deze inzet gewaardeerd wordt en bedoeld voor mensen de hechte 
gemeenschapszin in onze gemeente, invulling geven. Het gaat om mensen die 
bijvoorbeeld de boodschappen halen om iemand uit de brand te helpen, die een 
kaartje sturen of aandacht besteden aan eenzame ouderen, die anderen helpen als zij 
plotsklaps in de problemen komen. Voor mensen waarbij het nabuurschap hoog in het 
vaandel staat. Er voor elkaar zijn is niet vanzelfsprekend, met deze onderscheiding 
worden de Redders-in-Nood erkend en in het zonnetje gezet. Inwoners kunnen 
andere mensen nomineren.
2. Het college besluit tot het toekennen van het Redder in Nood-hartje en de 
burgermeester reikt de onderscheiding uit.” 
Art. 4 wordt 5 en 5 wordt 6.

De raad besluit unaniem tot:
vaststellen geamendeerde verordening gemeentelijke onderscheidingen Oudewater 2021.

13. Bestemmingsplanwijziging Papekopperstraatweg 18  

De raad besluit unaniem: 
1. de “Staat van wijzigingen – bestemmingsplan Papekopperstraatweg 18 vast te stellen;
2. het bestemmingsplan ‘ Papekopperstraatweg 18’ met digitale planidentificatie 

NL.0589.BPppkstrwg18-ON01 gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artkel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het 

bestemmingsplan ‘ Papekopperstraatweg 18’ vast te stellen, omdat het kostenverhaal 
anderszins verzekerd is.

14. Budgetoverheveling   

De raad besluit unaniem: 
1. de budgetoverheveling 2021 categorie 1, 2 en 3 conform bijgevoegd overzicht vast te 

stellen op  €. 886.612,--;
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2. in de begroting 2022 een bedrag te autoriseren voor het doen van uitgaven van 
€ 886.612;

3. alle budgetoverhevelingen op te nemen in de jaarrekening 2021.

15. Afvalstoffenverordening Oudewater 2022  

De raad besluit unaniem:
de afvalstoffenverordening Oudewater 2022 vast te stellen.

16. Brief reactie Provincie toezicht begroting  

De raad besluit unaniem:
in te stemmen met de brief namens de raad op de brief van de provincie Utrecht “ Beoordeling 
begroting 2022”.

17. Motie vreemd aan de orde van de dag  

1. Motie VVD- Natuurspelen

De raad verzoekt het college unaniem:
 actief met partners (projectontwikkelaars, burgers, Provincie) naar plekken te zoeken 

waar  de mogelijkheid is voor een natuurspeeltuin;
 om bij de eerstvolgende mogelijkheid voor een nieuwe speeltuin in Oudewater, te 

onderzoeken of een nstuurspeeltuin mogelijk is;
 te onderzoeken of dit kan voor een vergelijkbaar budget als een normale speeltuin;
 mocht het budget dusdanig afwijken, hiervoor een voorstel richting de gemeenteraad te 

sturen.

2. Motie VVD- Natuurlijk sturen

De raad verzoekt het college unaniem:
 om bij de eerstvolgende projecten waarbij Natuurlijk Sturen toegepast kan worden in 

overleg te gaan met Streekfonds Lopikerewaarden en de Provincie om te kijken van 
welke toegevoegde waarde de principes van Natuurlijk Sturen kunnen zijn;

 om te kijken of de principes van Natuurlijk Sturen toegepast kunnen worden in de nieuw 
te ontwikkelen gebieden van Westerwal, Statenland en Kerkwetering. 

3. Motie Progressief Oudewater- Pluimveebedrijf

De motie zal behandeld worden in de eerstvolgende Forumvergadering.

Sluiting

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 19 mei 2022,

de griffier, de voorzitter,

mr. M.W. Bosma drs. D.C. de Vries
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