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Gemeenteraad  

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op donderdag 24 november 2022 in het Stadhuis. 

 

Voorzitter:  D.C. de Vries 

 

Griffier:  M.W. Bosma 

 

Raadsleden: J.V. Bos (ChristenUnie-SGP) 

J. Broere (ChristenUnie-SGP) 

R.A.W.M. Gabriëls (VVD) 

A.A. Griffioen (VVD) 

K.H. Honkoop (Progressief Oudewater) 

R.A. van den Hoogen (De Onafhankelijken) 

G.W.J. Hoogenboom (VVD) 

A. Huizinga (De Onafhankelijken) 

M.J. Kruiswijk (VVD) 

L.J. Oosterom (CDA) 

D. Stapel (CDA)  

 

Collegeleden: I.A.M. ten Hagen (wethouder) vanaf punt 8 

W.J.P. Kok (wethouder) 

B.C. Lont (wethouder) 

M.C. Teunissen (wethouder)  tot en met punt 5 

J.J. Michel (gemeentesecretaris) 

 

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

A. van ’t Veen (Progressief Oudewater) 

J.W. van Wijngaarden (CDA) 

A.Th. Wildeman (De Onafhankelijken) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Na het luiden van het stadhuisklokje door de heer Honkoop opent de voorzitter de 

vergadering om 20:17 uur. 

 

De voorzitter doet mededeling over: 

Verhindering van de raadsleden Van Achthoven, Van ’t Veen, Van Wijngaarden en 

Wildeman. 
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2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Ik stel voor deze motie te behandelen als agendapunt  
3. Inspreekrecht (artikel 13 RvO) 

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 

 
4. Vragenhalfuur (artikel 34 RvO) 

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 

 

5. Afscheid wethouder Marieke Teunissen 

Achtereenvolgens wordt gesproken door: 

− Burgemeester De Vries (voorzitter) 

− De heer Van den Hoogen (namens de raad) 

− De heer Hoogenboom (namens de VVD-fractie) 

− Wethouder Kok (namens het college) 

− Wethouder Teunissen 

 

6. Instellen commissie geloofsbrieven kandidaat-wethouder  

De raad besluit zonder stemming: 

1. te benoemen als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven: 

− de heer J. Broere; 

− de heer R.A. van den Hoogen; 

− de heer D. Stapel; 

2. de commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoeken van 

de geloofsbrieven van de heer I.A.M. ten Hagen; 

3. de commissie onderzoek geloofsbrieven te ontbinden na de benoeming en 

installatie van de heer I.A.M. ten Hagen. 

 

7. Verslag en advies commissie geloofsbrieven 

De heer Stapel geeft als voorzitter namens de commissie onderzoek geloofsbrieven een 

toelichting op het verslag van het onderzoek. De commissie concludeert dat de 

kandidaat voldoet aan de vereisten die volgen uit de Gemeentewet, onder voorbehoud 

dat de raad instemt met ontheffing aan de heer Ten Hagen inzake het 

woonplaatsvereiste. 

Het verslag van de commissie is gepubliceerd bij de agenda. 

 
8. Benoeming wethouder 

De raad besluit unaniem (met een schriftelijke stemming): 

1. te benoemen tot wethouder de heer I.A.M. ten Hagen, met een 

tijdsbestedingsnorm van 0,8 fte; 

 

De heer Oosterom legt een stemverklaring af. 

De raad besluit (zonder stemming): 

2. aan de heer I.A.M. ten Hagen ontheffing te verlenen van het ingezetenschap voor 

de duur van één jaar; 
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3. aan de heer I.A.M. ten Hagen een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer 

toe te kennen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare 

raadsvergadering van 22 december 2022, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

 

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

 


