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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op dinsdag 14 juli 2020 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: W.G. Groeneweg 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 

I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66; t/m agendapunt 3) 
  J. Broere (CU/SGP) 

K. de Bruijn (CDA) 
R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66; vanaf agendapunt 7) 

  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: J.V. Bos (CU/SGP) 
 
College: W.G. Groeneweg (wnd. burgemeester)  

J.I.M. Duindam (wethouder) 
W.J.P. Kok (wethouder) 
B.C. Lont (wethouder) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 
De voorzitter feliciteert de heer Hoogenboom namens de gemeenteraad met de geboorte van 
zijn dochter Lauren.  

 
 

2. Vaststellen agenda 
 
Een motie vreemd aan de orde van de dag inzake ‘Verkoopvoorwaarden Abrona’ wordt 
geagendeerd als agendapunt 11a. 
 
Agendapunt 13 (raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning voor nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres 
Populierenweg 45 in Oudewater’) wordt behandeld tijdens de uitloopvergadering op 
donderdag 16 juli 2020. Agendapunt 16 (raadsvoorstel ‘Jaarstukken 2019’) wordt behandeld 
op dinsdag 14 juli 2020, in plaats van tijdens de uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
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3. Afscheid van de heer I.P.F. Boreel de Mauregnault als raadslid 

 
Er wordt afscheid genomen van de heer Boreel de Mauregnault door middel van speeches 
door burgemeester Groeneweg (als voorzitter van de gemeenteraad), mevrouw Van Wijk (als 
voorzitter van de VVD/D66-fractie) en de heer Van den Hoogen (als nestor van de 
gemeenteraad). Hij wordt zeer hartelijk bedankt voor zijn inzet van ruim tien jaar als raadslid.  
 
 

4. Raadsvoorstel ‘Installatie Commissie Onderzoek Geloofsbrieven’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. Te benoemen als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven: 
- de heer R.A. van den Hoogen; 
- de heer W.K. Knol; 
- de heer D. Stapel. 
2. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven van de heer R.A.W.M. Gabriëls. 
3. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven te ontbinden na de installatie van de heer 

R.A.W.M. Gabriëls. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

5. Verslag en advies Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
 

De heer Stapel brengt als voorzitter van de commissie verslag uit over het onderzoek naar de 
geloofsbrieven van de heer Gabriëls. De commissie adviseert de gemeenteraad om de heer 
Gabriëls toe te laten als lid van de gemeenteraad. 

 
 

6. Raadsvoorstel ‘Toelating van de heer R.A.W.M. Gabriëls als raadslid’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De heer R.A.W.M. Gabriëls toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oudewater. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

7. Installatie van de heer R.A.W.M. Gabriëls als raadslid 
 

De burgemeester neemt de belofte af bij de heer Gabriëls, waardoor de heer Oosterom 
geïnstalleerd is als lid van de gemeenteraad. De heer Gabriëls krijgt een bos bloemen en de 
‘Gedragscode Integriteit Politiek Ambtsdragers’ overhandigd.  

 
 

8. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 11 juni 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

9. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 
 
Mevrouw Annet de Vos en mevrouw Plonja Gudde hebben spreken in over de ingekomen 
brief ‘Onveilige verkeerssituatie Utrechtse Straatweg’ (brief A23). 
 
Toezegging: De griffier zegt toe om de presentatie van mevrouw De Vos en mevrouw Gudde 
door te sturen aan de raadsleden. 
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Toezegging: Wethouder Kok zegt toe om nogmaals de provincie Utrecht te benaderen over de 
onveilige verkeerssituatie aan de Utrechtse Straatweg. Dit zal na het zomerreces gebeuren; in 
ieder geval voor het einde van het jaar 2020. 
 

 
10. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 

 
Tijdens het Vragenhalfuur komt de volgende set vragen aan de orde: 
 
- Tijdspad RES (CDA-fractie) 

 
Toezegging: Wethouder Lont zegt toe om tijdens de volgende raadscyclus het tijdspad inzake 
de RES, zoals benoemd in de motie vanuit de CDA-fractie van 11 juni, met de gemeenteraad 
te zullen bespreken. 

 
 

11. Lijst van ingekomen stukken 
 

Er wordt verzocht om de volgende ingekomen stukken nader te bespreken: 
 
- Ingekomen stuk Gemeenteraad Kerkrade – Motie ‘Afschaffen verhuurdersheffing’ (A10) 
- Ingekomen stuk Toiletalliantie – Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij 

(A11) 
- Ingekomen stuk VNG – Week tegen eenzaamheid 2020 (A15) 
- Ingekomen stuk Commissariaat voor de Media – Advies lokale omroep (A16) 
- Ingekomen stuk VNG – Stand van zaken nieuwe Wet inburgering (A27) 
- Ingekomen stuk Stichting Onderwijs Primair – Bestuursverslag en jaarrekening (A28) 

 
Het presidium zal zich buigen over de behandeling van deze stukken. 
 
De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 
 

11a.Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Verkoopvoorwaarden Abrona’ 
 

De heer Knol dient de volgende motie in: 
 

Draagt het college op om: 
 

- in vervolg op het hiervoor onder 8 en 9 verwoorde met klem te verzoeken de volgende 
voorwaarde leidend te laten zijn in het verkoopproces:   

  
Voorwaarde is dat de primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-restaurant 
als dagbesteding voor volwassen met een verstandelijke beperking (GZ-cliënten), 
begeleid door zorgprofessionals gefinancierd uit de Wet langdurige zorg voor onbepaalde 
tijd gewaarborgd is. 

 
- alsmede bij weigering, het vertrouwen in Abrona op te zeggen en iedere samenwerking 

met en/of medewerking aan activiteiten van Abrona binnen de gemeente Oudewater  te 
beëindigen.  

 

 
Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad wordt de motie als volgt gewijzigd: 
 
Draagt het college op om: 
 
- Als inzet met de gesprekken met Abrona de volgende voorwaarde maximaal leidend te 

laten zijn in het verkoopproces:   
  

Dat de primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-restaurant als 
dagbesteding voor volwassen met een verstandelijke beperking (GZ-cliënten), begeleid 
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door zorgprofessionals gefinancierd uit de Wet langdurige zorg voor onbepaalde tijd 
gewaarborgd is. 

 

 
De gewijzigde motie wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 
0 stemmen tegen). 

 
 

Bespreekstukken 
 
 

12. Raadsvoorstel ‘Kaderstelling voor parkeerbeleid binnenstad Oudewater’ 
 

Wethouder Kok geeft aan dat de kaders 1 en 4 iets anders zijn dan benoemd in het 
raadsvoorstel (wijzigingen staan schuingedrukt): 
 
1. mogelijkheid tot het invoeren van een of meerdere vormen van parkeerregulering in de 

gehele binnenstad om de gezamenlijk bepaalde primaire doelgroep (uitgezet in 
hoofddoelgroepen: Kort bezoek, Lang bezoek, Werknemers en Bewoners) per 
parkeergelegenheid te beschermen en andere doelgroepen te weren; 

 
4. iedere ontwikkeling, transformatie of overige aanvraag, die niet kan voldoen aan het 

faciliteren van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, alleen toestaan onder 
voorwaarden die niet leiden tot een toename in parkeerdruk overeengekomen conform de 
parkeerregulering of storting in een parkeerfonds; 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De kaders voor het parkeerbeleid van de binnenstad van Oudewater vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

13. Raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 
nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres Populierenweg 45 in Oudewater’ 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020. 
 
 

14. Raadsvoorstel ‘Ruimtelijke contour en aangescherpt beoordelingskader voor het Ruimtelijk 
Economisch Perspectief en Programma (REP) van de U10’ 
 
De heer Stapel dient, mede namens de heer Van den Hoogen, de heer Hoogenboom, de heer 
Knol en de heer Broere, de volgende motie in: 
 
spreekt uit als zijn mening:  

  
– dat het Nationaal Landschap “het Groene Hart” een erkenning verdient als dragend element 
in de ruimtelijke contour; 
– dat het Groene Hart ook op de kaartbeelden opgenomen moet worden en als onderdeel van 
het “natte Westen” wordt ingebouwd; 
– dat de reeds aanwezige grote kwaliteiten van het Groene Hart als zodanig benut moeten 
worden en niet slechts ingepast moeten worden in de ontwikkelingen vanuit het stedelijk 
gebied (landschappen voor de toekomst in plaats van landschappen van de toekomst); 
– dat samen met de landbouw, als belangrijke beheerder van het cultuurlandschap, 
ontwikkelingen en kansen voor die sector worden gezocht, in het belang van duurzame 
(regionale) voedselproductie, mede ter behoud van het karakteristieke landschap.  
 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
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1. In te stemmen met het aangescherpte beoordelingskader voor het Ruimtelijk Economisch 
Perspectief en Programma (REP) van de U10; 
2. In te stemmen met de ruimtelijke contour als onderzoeksagenda voor het Ruimtelijk 
Economisch Perspectief en Programma (REP) van de U10; 
3. Kennis te nemen van het bijgevoegde plan van aanpak voor fase 3 van het REP. 
 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De motie wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 

 
 

15. Raadsvoorstel ‘Voorjaarsnota 2020 - Kadernota 2021-2024’ 
 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020. 
 
 

16. Raadsvoorstel ‘Jaarstukken 2019’ 
 
De heer Stapel geeft als plaatsvervangend voorzitter van de Auditcommissie een toelichting 
op het advies van de Auditcommissie bij de jaarstukken. 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening) met een negatief resultaat vast te stellen 
van € 296.040,-; 
2. Een bedrag van € 800.937,- over te hevelen naar 2020, waarvan ten laste van reserves € 
216.935,- en € 584.002,- te dekken binnen de begroting 2020 (conform raadsbesluit 
20R.00153 d.d. 8 april 2020); 
3. De reserve Bovenwijkse voorzieningen op te heffen en het saldo van € 2.131,-- toe te 
voegen aan de Algemene Reserve; 
4. De reserve Investeringen basisscholen op te heffen en het saldo van € 1.677,-- toe te 
voegen aan de Algemene Reserve; 
5. Het negatieve saldo van € 296.040,- te onttrekken aan de Algemene Reserve. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

17. Raadsvoorstel ‘Dienstverleningsovereenkomst 2021 - 2025 Oudewater - Woerden’ 
 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020. 
 

 
Hamerstukken 

 
 

18. Raadsvoorstel ‘Noodzakelijke vervanging elektriciteitskast Marktbrug’ 
 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020. 
 

 
19. Raadsvoorstel 'Vaststellen Verordening op de Auditcommissie van de gemeente Oudewater 

2020' 
 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020. 
 

 
 Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 23:00. De vergadering zal worden heropend op 
donderdag 16 juli 2020, om 20:00. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 1 oktober 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 


