
M 22-01-27.2 Kerkwetering Startnotitie 

Kerkwetering

Verzoekt het college de zoektocht uit 2017 nieuw leven in te 

blazen; in 2022 met een nieuw voorstel te komen voor de 

mogelijkheden van Tiny Houses en daarbij rekening te houden 

met aanstaande ruimtelijke ontwikkelingen; daarbij rekening te 

houden met een initiatief voorstel vanuit de raad over dit 

onderwerp. 

M 22-01-271 Kerkwetering Startnotitie 

Kerkwetering

Verzoekt het college een beroep te doen op de 4de tranche 

van de Woningbouwimpuls om op Kerkwetering bouw van 

betaalbare en goedkope woningen snel mogelijk te mkane 

(indien noidg gebundeld met andere gemeenten via de 

Provincie Utrecht?.

M21-12-16 Ruimte 2022 Intergraal 

ruimtelijk 

perspectief

Verzoekt het college om: 1. Het belang van de agrarische 

sector en de invulling van het gebied Oudewater te 

benadrukken bij onder andre het opstellvan het agrarisch 

manifest. 2. Gesprekken over de invulling van het agrarisch 

gebeid van Oudewater te voeren met de gebruikers en 

eigenaren alvorens er plannen gemaakt worden voor invullinva 

vn nieuwe natuur en recreatie op deze gronden.

M 21-12-16 20.1 

Toegang 

Milieustraat

Q3 2022 Toegang tot 

Stadserf voor 

stichingen.

Verzoekt het college: Binnen 6 maanden te komen met een 

voorstel aan de gemeenteraad die deze wijze van toegang tot 

het Stadserf voor deze stichtingen juridisch warborgt met 

inachtneming van de Wet Markt en Overheid.

M 21-12-16 20.2 

Meer vrouw op 

straat

Verzoekt het college: Een goede balans tussen mannelijke- en 

vrrouwelijke sgraatnamen 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. 

M-052 Ruimte 2021 Q2 Solar carports Lont G 24-11-2020 Verzoekt het college: 

1.	Te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om de eigen 

parkeerplaatsen te overkappen of te laten overkappen door 

derde partijen, zoals energiecooperaties; 

2.	Deze online tool onder de aandacht brengen van eigenaren 

van grote parkeerterreinen, zoals de supermarkten;

3.	Het concept ‘solar carports’ te betrekken bij 

nieuwbouwontwikkelingen waar parkeerplaatsen en/of carports 

worden gerealiseerd (zoals Schuylenburgt en Westerwal);

4.	De gemeenteraad uiterlijk in Q2 2021 te rapporteren over 

de stand van zaken;

M-055 Ruimte 2021 Q2 Op de fiets naar 

de stad

Kok G 04-02-2021 Verzoekt het college om:

-	De aanbevelingen van de werkgroep over fiets(parkeren) in 

de binnenstad te betrekken bij het opknappen van de ‘H’ rond 

de Markt in het kader van het masterplan Binnenstad;

Update 01/04/2021: We stellen momenteel een 

fietsbeleidsplan voor Oudewater op, we nemen de 

aanbevelingen van de werkgroep fiets(parkeren) mee in 

onze overwegingen. We streven naar besluitvorming 

fietsbeleid september 2021. Het opknappen van de 'H' rond 

de markt staat gepland voor (datum).

M-056 Ruimte 2021 Q3 Verkoopvoorwaar

de 

starterswoningen 

Oranje Bolkwerck

Duindam G 08-02-2021 Verzoekt het college om:

-	Te realiseren starterskoopwoningen aan te bieden door 

middel van een MGE-regeling;

-	De voorwaarden waaronder de starterswoningen verkocht 

worden, inclusief de financiële paragraaf, aan de 

gemeenteraad voor te leggen;

Update 07/09/2021: Er is een verkenning gedaan naar de 

mogelijkheden en twee in het land bestaande/in ontwikkeling 

zijnde regelingen zijn met elkaar vergeleken. Financiële en 

capacitaire consequenties vragen nadere verdieping. Naar 

verwachting in Q3 een RIB hierover en in Q4 besluitvorming. 

Gemeenteraad wordt geinformeerd tijdens Forum Ruimte 

van 21 september 2021.

Update 19/11/2021: Raad is 21-09-2021 geïnformeerd. 

En in de raad van 11 november heeft wethouder stand 

van zaken toegelicht. Werkdruk en capaciteitsgebrek 

hebben tot uitstel geleid. Inmiddels afspraak gemaakt 

met stichting OpMaat om te starten met concretere 

voorbereidingen. Realistische planning hieromtrent 

volgt.M-057 Ruimte 2021 Q4 Gemeentelijke 

doelgroepenveror

dening

Duindam G 08-02-2021 Draagt het college op om:

-	Voor de doelgroep starters een gemeentelijke 

doelgroepenverordening op te stellen;

-	Deze doelgroepenverordening in het eerste kwartaal van 

2021 aan de gemeenteraad voor te leggen;

Update 07/09/2021: Doelgroepenverordening kan pas 

opgesteld worden als de vormgeving van de sociale 

koopconstructie Oranje Bolwerk bekend is. 

M-060 Ruimte 2023 Q3 Parkeren blijven 

evalueren

Kok G 14-07-2021 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;

M-062 Ruimte 2022 Q2 Ontzie polder 

Hekendorp

Lont G 15-07-2021 Verzoekt het college om:

-	Maximale inspanning te leveren om zonneparken allereerst 

te realiseren in zones B3 en J11, alvorens zonneparken te 

realiseren in zone A1;

M-063 Ruimte 2022 Q2 Scoren op 

bodendaling en 

zichtbaarheid

Lont G 15-07-2021 Verzoekt het college om:

-	In het scoren van projectplannen voor zonneparken de 

overwegingen bodemdaling, en zichtbaarheid nadrukkelijk 

mee te wegen. 

M-064 Ruimte 2022 Q2 De raad altijd 

betrokken bij 

energieopwekkin

g

Lont G 15-07-2021 Draagt het college op om:

-	De uitkomsten van ‘ontwerpend onderzoek’ voor zonneparken 

ter goedkeuring aan de Raad aan te bieden;

-	De gemeenteraad actief en nadrukkelijk om advies te vragen 

over de ontwerp-omgevingsvergunning;

M-065 Ruimte 2022 Q1 Terugdringen 

zwaar verkeer

Kok G 30-09-2021  Draagt het college op: 

 Beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen om het zwaar 

verkeer in de stad en het   

 buitengebied terug te dringen, te beginnen met:

 - actualisering ontheffingenbeleid in overleg met transporteurs 

met verzoek zo mogelijk lichtere 

 vrachtwagens in te zetten in Oudewater;

 - gerichte handhaving in samenwerking met bewoners (actief 

melden) en politie;

TOEZEGGINGEN

Raad 21-12-16 Weth. KOK Jeugdhulp PGB: Er is een hardheidsclausule die we toepassen. Terugkoppelen aan de raad als de clausule daadwerkelijk 

nodig blijkt.

Raad 21-12-16 Weth Lont Toegang 

Milieustraat 

Er owrden afspraken gemaakt met de 3 organisaties dieht 

aangaat om het probleem op te. Lossen, rekening houdend 

met wet- en regelgeving.

Terugkoppen aan de raad over de uitkomsten van het 

gesprek.

T-741 Ruimte 2021 Q2 Parkeerroute 

binnenstad

Kok G 04-02-2021 Wethouder Kok zegt toe om nog eens goed te laten kijken naar 

de parkeerroute in de stad, zodat bezoekers de binnenstad zo 

goed mogelijk kunnen bereiken.

Update 19/03/2021: Op korte termijn nog geen acties, dit 

hangt samen met de Visbrug en Zwaar verkeer beleid. 

Besluitvorming Visbrug Zomer 2021, vervolgens 

parkeerroute bekijken.

T-759 Samenleving 2021 Q3 Raadsinformatieb

ijeenkomst Pilot 

Jeugdbeschermin

g Oudewater

Duindam S 31-05-2021 Wethouder Duindam zegt toe om een 

raadsinformatiebijeenkomst te zullen organiseren inzake het 

onderwerp ‘Pilot Jeugdbescherming Oudewater’. De 

organisatie Samen Veilig (SAVE) zal hierbij betrokken worden.

Update 05/10/2021: De raadsinformatiebijeenkomst zal naar 

verwachting in Q1 2022 georganiseerd kunnen worden

T-762 Samenleving 2021 Q3 Digitaal 

jongerenpanel

Duindam G 14-06-2021 Wethouder Duindam zegt toe de mogelijkheden voor een 

digitaal jongerenpanel na te gaan en de gemeenteraad 

hierover middels een raadsinformatiebrief terug te koppelen. 

(N.a.v. initiatiefvoorstel VVD/D66)

Update 05/10/2021: De gesprekken hierover zijn gaande. De 

raad wordt hier in Q4 2021 verder over geinformeerd.

T-763 Ruimte 2021 Q3 Waardig wonen 

in Oudewater

Duindam G 14-06-2021 Wethouder Duindam zegt toe om op een later moment, onder 

meer als de Doelgroepenverordening gereed is, het gesprek 

aan te gaan met de gemeenteraad over het onderwerp van de 

ingetrokken motie 'Waardig wonen in Oudewater'

T-765 Ruimte 2022 Q1 Plan van aanpak 

'Zon op het dak'

Lont G 15-07-2021 Wethouder Lont zegt toe om het Plan van Aanpak rondom ‘zon 

op het dak’ op Oudewaterse schaal plaats te laten vinden.

T-766 Ruimte 2022 Q2 Besluit over 

afsluiten Visbrug

Kok R 21-09-2021 Wethouder Kok zegt toe dat de gemeenteraad betrokken zal 

worden bij het besluit om de Visbrug tijdens de zomer van 

2022 al dan niet af te sluiten.

T-767 Ruimte 2022 Q2 Welstandsvereist

en woning Lange 

Burchwal

Duindam R 21-09-2021 Wethouder Duindam zegt toe om na te gaan of een nieuw 

gebouwde woning aan de Lange Burchwal voldoet aan de 

welstandsvereisten.  


