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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare uitloopvergadering op donderdag 16 juli 2020 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: W.G. Groeneweg 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: M.E. van den Berg (Onafhankelijken) 

J.V. Bos (CU/SGP) 
  J. Broere (CU/SGP) 

K. de Bruijn (CDA) 
R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66) 

  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)   

 
College: W.G. Groeneweg (wnd. burgemeester)  

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

 
 

Heropening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 
Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de heer Bert van Leusden. De 
heer Van Leusden was raadslid van de gemeente Oudewater in de periode 2010 – 2014. Van 
2014 tot aan zijn overlijden was de heer Van Leusden forumlid. 
 
De voorzitter feliciteert de heer Bos met zijn huwelijk. De heer Bos krijgt van de voorzitter een 
bos bloemen overhandigd namens de gemeenteraad. 
 
De heer Hoogenboom krijgt van de voorzitter, namen de gemeenteraad, een boek 
overhandigd naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter Lauren, waarvoor hij tijdens de 
vorige raadsvergadering reeds gefeliciteerd is. 

 
 

13. Raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 
nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres Populierenweg 45 in Oudewater’ 
 
De heer Stapel dient het volgende amendement in: 
 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor het concept-
raadsbesluit “ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning voor 
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nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op adres Populierenweg 45 in Oudewater” 
(bijlage 5 bij voorstel 20R.00646) als volgt te wijzigen: 

 
1. Op dit moment geen ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve 
van de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op 
het adres Populierenweg 45 in Oudewater (OLO3640597); 
2. Het college op te dragen een ruimtelijke visie aan de raad voor te leggen aan de hand 
waarvan de raad kan besluiten over de wenselijkheid solitaire kantoren op het bedrijfsterrein 
Tappersheul (incl. de uitbreiding Tappersheul III) te vestigen, het gebruik van parkeerplaatsen 
op de openbare weg mee te tellen bij het invullen van parkeerbehoefte van nieuw te vestigen 
bedrijven en het beleid rond de bouw van nieuwe bedrijfswoningen te continueren. 
 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de 
omgevingsvergunning voor het nieuwbouwen van bedrijfshallen en kantoorruimte op het adres 
Populierenweg 45 in Oudewater (OLO3640597). 
 

 
Het amendement wordt door de gemeenteraad verworpen (7 stemmen voor; 8 stemmen 
tegen). De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen voor; de andere fracties stemmen 
tegen. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (8 stemmen voor ;7 stemmen 
tegen). De CDA- en Wakkere Geelbuik-fractie stemmen tegen; de andere fracties stemmen 
voor. 

 
 

15. Raadsvoorstel ‘Voorjaarsnota 2020 - Kadernota 2021-2024’ 
 
De heer Kruiswijk dient, mede namens de heer Van den Hoogen en de heer Broere, de 
volgende motie in: 
 
Besluit om: 

 
1. Zich aan te sluiten bij het actiecomité ‘Raden in verzet’; 
2. Door het presidium van de gemeenteraad een contactpersoon aan te laten wijzen voor het 

actiecomité; 
 

 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging 
de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan te passen: 
(…) 
2. Kaderstellend de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen en (vervangings)-investeringen 
op te nemen in de begroting 2021-2024: 
(…) 
3. Om de budgettair neutrale exploitatiebudgetten neutraal op te nemen in de begroting 2021- 
2024: 
(…) 
4. Het college opdracht te geven om de genoemde ambities verder uit te werken en de keuzes 
voor te leggen in het voorstel voor de begroting 2021-2024. 
 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
De motie wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem tegen). De 
Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen. 
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17. Raadsvoorstel ‘Dienstverleningsovereenkomst 2021 - 2025 Oudewater - Woerden’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1 De dienstverleningsovereenkomst 2021-2025 tussen de gemeente Oudewater en de 
gemeente Woerden vast te stellen met de volgende uitgangspunten: 
a) De looptijd van de overeenkomst is vijf jaar zonder optie tot verlenging; 
b) De raad van Oudewater het college opdraagt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst op te 
stellen én te ondertekenen. In de uitvoeringsovereenkomst wordt een omschrijving en de 
daaraan verbonden kosten van eventuele extra of vermindering van werkzaamheden, 
bovenop hetgeen in de DVO is vastgelegd, voor de gemeente Oudewater opgenomen. 
c) Een clausule om in het geval van omvangrijke veranderingen in de feiten en 
omstandigheden ten tijde van het aangaan van de DVO 2021-2025 waardoor een normale 
uitvoering van de DVO niet meer gegarandeerd is met elkaar in overleg te treden. 
d) De raad van Oudewater het college opdraagt de auditcommissie periodiek te informeren 
over de voortgang ten aanzien van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2021-
2025. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 

 
Hamerstukken 

 
 

18. Raadsvoorstel ‘Noodzakelijke vervanging elektriciteitskast Marktbrug’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Om de elektriciteitskast bij de Marktbrug in Oudewater te vervangen en de hiervoor benodigde 
financiële middelen middels de voorjaarsnota ter beschikking te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 

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

2020' 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
De 'Verordening op de auditcommissie van de gemeente Oudewater 2020' vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 

 
20. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15. 

 
 
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 


