
Gemeenteraad 

Besluitenlijst van de openbare digitaal gehouden vergadering op donderdag 16 december 2021 met 
het vervolg op 20 december 2021, beiden om 20.00 uur en beëindigd rond 23:30 uur.

Voorzitter: D.C. de Vries
Griffier: E. Boers

Aanwezige leden: 
CDA: J.J. van de Vor; J.M. Six; D. Stapel; K. de Bruijn; J.W. van Wijngaarden; 

L.J. Oosterom;
VVD/D66: A.P.M. van Wijk; G.W.J. Hoogenboom; M.J. Kruiswijk; 

R.A.W.M. Gabriëls;
Onafhankelijken: R.A. van den Hoogen; M.E. van den Berg;
CU/SGP J.V. Bos; J. Broere  
Wakkere Geelbuik: W.K. Knol

Collegeleden: J.I.M. Duindam; W.J.P. Kok; B.C. Lont.

1. Opening en mededelingen

1a.  Aanwijzen interim-griffier
De raad besluit unaniem: 
E. Boers aan te wijzen als griffier van de gemeente Oudewater per 16 december 2021.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; Agendapunten 11 wordt hamerstuk en agendapunt 18 wordt 
bespreekstuk.

3. Besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van:19 oktober 2021; 
    4 november 2021; 11 november 2021 en 15 november 2021
De raad besluit unaniem: alle vier besluitenlijsten vast te stellen. 

4. Inspreekrecht – Er is een inspreker over Trappersheul, agendapunt 8.

5. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO), alle vragen zijn beantwoord.

6. Lijst van ingekomen stukken – 
De raad besluit unaniem:
De lijst vast te stellen ter afdoening. 

7. Interpellatiedebat Oranje Bolwerck 
Het CDA heeft een motie ingediend, deze is verworpen.
Er zijn verder geen gevolgen dan wel afspraken naar aanleiding van dit debat.

8. Bestemmingsplan Tappersheul III - bedrijventerrein en sportvoorzieningen'. 
De raad besluit unaniem:
1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de reactie nota zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan “Tappersheul III”.
3. De staat van wijzigingen behorend bij het bestemmingsplan “Tappersheul III” vast te stellen
4.Het bestemmingsplan "Tappersheul III" met IMRO codering 
    NL.IMRO.0589.BPTH3-ON01 gewijzigd vast te stellen.
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5. Het beeldkwaliteitsplan versie 2 november 2021 vast te stellen en onderdeel te laten uitmaken van 
de welstandsnota.
6. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

9. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U16.
De raad besluit unaniem:
In te stemmen met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16 inclusief uitvoeringsstrategie 
voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040.

Motie VVD/D66 en CU/SGP (unaniem aangenomen)
De raad verzoekt het college om:
1. Het belang van de agrarische sector en de invulling van het gebied voor Oudewater te benadrukken 
aan de tafel Natuur en Groen.

2. Gesprekken over de invulling van het agrarisch gebied van Oudewater te voeren met de gebruikers 
en eigenaren alvorens er plannen gemaakt worden voor invulling van nieuwe natuur en recreatie op 
deze gronden.

Vervolg 20 december raadsvergadering:

Voorzitter: D.C. de Vries
Griffier: E. Boers

Aanwezige leden: 
CDA: J.J. van de Vor; J.M. Six; D. Stapel; K. de Bruijn; J.W. van Wijngaarden; 

L.J. Oosterom;
VVD/D66: A.P.M. van Wijk; G.W.J. Hoogenboom; M.J. Kruiswijk; 

R.A.W.M. Gabriëls;
Onafhankelijken: R.A. van den Hoogen; M.E. van den Berg
Wakkere Geelbuik: W.K. Knol

Collegeleden: J.I.M. Duindam; W.J.P. Kok; B.C. Lont.

10. Tussentijdse wijziging Huisvestingsverordening regio Utrecht 
      2019
De raad besluit: (Fractie Geelbuik, 1 tegen en 14 voor)
De verordening aan te passen.

12. 'Wijziging pgb-tarieven Wmo
De raad besluit: (Fractie CDA en Geelbuik, 7, tegen en 8 voor)
Artikel 9 lid 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2020 in te 
trekken en daarvoor in de plaats te stellen:

 Artikel 9.4 De hoogte van een pgb wordt vastgesteld voor:
a. een zaak: op basis van de kostprijs van de zaak die cliënt zou hebben ontvangen als de zaak in 
natura zou zijn verstrekt en rekening houdende met een reële termijn voor de technische afschrijving 
en de onderhouds- en verzekeringskosten
b. de hoogte van een pgb voor begeleiding professioneel is 75% ZIN tarief.
c. de hoogte van een pgb voor begeleiding sociaal netwerk is 20 euro per uur.
d. de hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp professioneel is 75% ZIN tarief.
e. de hoogte van een pgb voor huishoudelijke hulp sociaal netwerk is 15 euro per uur.

II Deze wijzigingen voor nieuwe aanvragen in werking te laten treden op 1 januari 2022.
III Deze wijziging in werking te laten treden na zes maanden na de datum van bekendmaking voor 
reeds bij beschikking verstrekte pgb's, tenzij de lopende beschikking van een pgb tot na de termijn van 
zes maanden doorloopt.

13. 'Wijziging Financieel Besluit Jeugdhulp 2018
De raad besluit: (Fractie CDA en Geelbuik, 7, tegen en 8 voor)

I. Artikel 2 lid b en artikel 2 lid c van het Financieel Besluit Jeugdhulp 2018 Gemeente Oudewater in 
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te trekken en daarvoor in de plaats te stellen:
-Art 2 lid b: voor jeugdhulp door een ZZP-er geldt 75% van het basistarief van Zorg in Natura 2022, 
tot maximaal het huidige tarief aan pgb voor de betreffende zorgvorm; 
-Art 2 lid c: voor jeugdhulp door een organisatie geldt 75% van het basistarief Zorg In Natura 2022, 
tot maximaal het huidige tarief aan pgb voor de betreffende zorgvorm. 
II. Deze wijzigingen voor nieuwe aanvragen in werking te laten treden op 1 januari 2022 
III. Deze wijziging in werking te laten treden na zes maanden na de datum van bekendmaking voor 
reeds bij beschikking verstrekte pgb's, tenzij de lopende beschikking van een pgb tot na de termijn 
van zes maanden doorloopt.
IV. Deze wijziging wordt op www.officielebekendmakingen.nl  bekendgemaakt. 

Toezegging Wethouder Kok: Er is een hardheidsclausule die we toepassen.

14. Verbod op carbidschieten jaarwisseling 2021-2022

Amendement Onafhankelijken: 
Door de raad verworpen (Fractie Onafhankelijken en CU/SGP, 4, voor en 11 tegen).

De raad besluit (unaniem):

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oudewater 
2017:
Artikel I 
De tekst “Afdeling 13. Vuurwerk” van hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Oudewater 2017 te wijzigen in “Afdeling 13. Vuurwerk en Carbidschieten”.
Artikel II 
Na artikel 2:73 als artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Oudewater 
2017 in te voegen:
Artikel 2:73a Carbidschieten

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en 
water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te 
verbranden.

2. Het verbod in het eerste lid geldt binnen de bebouwde kom. 
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet

milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.
Artikel III 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 5 januari 2022.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering,
gehouden op  16 december 2021.

18. Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2021-2030
De raad besluit: (Fractie CDA en Wakkere Geelbuik tegen, 7, en 8 voor)
1. Besluit het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2021-2030 vast te 
stellen;
2. Besluit een bedrag van € 158.715,-- in de reserve "Onderhoud gemeentelijk vastgoed" te houden;
3. Besluit het restant van de reserve "Onderhoud gemeentelijk vastgoed" over te hevelen naar de 
nieuw te vormen voorziening "Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed";
4. Besluit de huidige totale begrotingslast over de gehele looptijd van het geactualiseerde 
meerjarenonderhoudsplan in stand te houden ten behoeve van de gevormde onderhoudsvoorziening.

11. Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025
De raad besluit: 

tot vaststelling van de Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025

15. Zienswijze begrotingswijziging 2021 GGDrU
De raad besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2021-1 van de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), inhoudende dat de gemeenteraad geen bezwaren heeft 
tegen de Begrotingswijziging 2021-1 van de GGDrU;
2. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 van € 401.985,00 te verwerken in de jaarrekening 2021, 
inhoudende een voordeel van € 315,00 ten opzichte van de raming 2021.
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16. Belastingverordeningen 2022
De raad besluit:
De volgende verordeningen vast te stellen: 01) de verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 02) 
de verordening afvalstoffenheffing 2022 03) de verordening riool- en waterzorgheffing 2022 04) de 
verordening precariobelasting 2022 05) de verordening toeristenbelasting 2022-2023 06) de 
verordening marktgeld 2022 07) de verordening lijkbezorgingsrechten 2022 08) de verordening 
bruggeld 2022 09) de legesverordening 2022

17. Bestemmingsplan Elzenweg 31 - toevoegen bouwblok
De raad besluit:
1. Het bestemmingsplan "Elzenweg 31" met IMRO codering NL.0589.BPElzenweg31-ON01 
ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

19. Deelname stichting risicobeheer Veiligheidsregio's.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van de Veiligheidsregio Utrecht met kenmerk D/21/041780 en het 
ontwerpbesluit 'deelname Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's' met kenmerk D/21/041781.
2. Wensen en/of bedenkingen te hebben ten aanzien van deelname aan de Stichting Risicobeheer 
Veiligheidsregio’s en dit door middel van de brief met kenmerk D/21/041779 aan de Veiligheidsregio 
Utrecht kenbaar te maken.

20.1 Motie CDA en Onafhankelijken – Toegang milieustraat ANBI-organisaties
Verzoekt het college: 
Binnen zes maanden te komen met een voorstel aan de gemeenteraad die deze wijze van toegang tot 
het Stadserf voor deze stichtingen juridisch waarborgt met inachtneming van de Wet Markt en 
Overheid.

Toezegging Wethouder Lont: Er worden afspraken gemaakt met de 3 organisaties die het aangaat om 
het probleem op te lossen, rekening houdend met wet- en regelgeving. 

20.2 Motie VVD-D66, CDA:  Meer vrouw op straat
Verzoekt het college: 

 Een goede balans tussen mannelijke- en vrouwelijke straatnamen te realiseren door bij de 
toekomstige naamgeving van wijk- en straatnamen in de gemeente Oudewater in 
nieuwbouwprojecten meer vrouwelijke straatnamen in te voeren.

 Derhalve de straatnamencommissie te verzoeken om bij de keuzes in de toekomst hier inhoud 
aan te geven.

20.3 Motie Onafhankelijken, CU/SGP: Straatnaam project Schuijlenburcht
Ingetrokken

21. Sluiting
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