
Pagina 1/4 

 

 
 
Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op maandag 5 oktober 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) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 

 
2. Vaststellen agenda 

 
Aanvullend aan de agenda wordt een motie vreemd aan de orde van de dag geagendeerd, 
inzake ‘Inzamelen oud papier met verenigingen en stichtingen’. Het onderwerp wordt 
geagendeerd als agendapunt 12a. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 juli 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 16 juli 2020 
 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
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5. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen 

 
Mevrouw Jeannette Faaij spreekt in over het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan 
Wijngaardstraat’. Zij stelt dat de verbeelding bij het raadsvoorstel (bijlage 3) niet klopt. 
Wethouder Duindam stelt dat hetgeen in de vergunning staat vergund zal worden en dat niet 
het gehele bouwvlak uit de verbeelding vol gebouwd zal worden. Kortom: de vergunning is 
leidend. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat geen aanpassingen gepleegd dienen te 
worden en dat het raadsvoorstel – conform voorstel - als hamerstuk behandeld kan worden. 
 
 

6. Vragenhalfuur (ex artikel 34 RvO) 
 
De volgende onderwerpen worden tijdens het Vragenhalfuur behandeld: 
 
- Oude Touwfabriek 
- Financiën Bodycams 
- Proces RES 
 
Toezegging: Wethouder Kok zegt toe om de gemeenteraad actief te informeren over de 
uitkomst van een breder gesprek met de bewoners van de Oude Touwfabriek, waarbij 
nadrukkelijk centraal staat wat bewoners en gemeente over en weer van elkaar mogen 
verwachten aangaande het onderhoud van hun woonomgeving. 

 
Toezegging: Wethouder Lont zegt toe om een ‘benen op tafel sessie’ te organiseren met 
raadsleden inzake de ontwikkelingen rondom de Regionale Energie Strategie (RES). 

 
 

7. Lijst van ingekomen stukken 
 

Er wordt verzocht om de volgende stukken nader te bespreken: 
 
- A17 (Ingekomen stuk Gemeenteraad Papendrecht – Motie ‘Verhuurdersheffing sociale 

huurwoningen’ 
- A25 (Ingekomen stuk Inwoners – Verkeersonveilige situaties en ernstige overlast door 

maatregelen Romeijnstraat) 
- A29 (Ingekomen stuk Inwoners – Brief namens de bewoners van de Ruige Weide omtrent 

input energietransitie. 
- A30 (Ingekomen stuk Inwoner – Uitbreiding Tappersheul) 
- A36 (Ingekomen stuk Inwoner – Rolstoelen, scooters, ontmoetingsplek) 
- A37 (Ingekomen stuk Inwoner – Klacht Utrechtsestraatweg) 
- A39 (Ingekomen stuk Derde – Overlast Wijdstraat) 
- A47 (Ingekomen stuk Bouwkollektief – Woningnood en de mogelijkheden voor starters) 
 
Deze stukken worden meegenomen naar het presidium. De lijst van ingekomen stukken wordt 
verder conform vastgesteld. 

 
 

Bespreekstukken 
 
 

8. Raadsvoorstel ‘Woonvisie Oudewater 2020 – 2025’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld. 
 
De Woonvisie Oudewater 2020 – 2025 vast te stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad aangenomen (14 stemmen voor; 1 stem 
tegen). De Wakkere Geelbuik-fractie stemt tegen; de andere fracties stemmen voor. 
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Hamerstukken 
 
 

9. Raadsvoorstel ‘Lokale omroep’ 
 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van de Stichting 
Lokale Omroep Oudewater (Midland FM) als lokale publieke media-instelling. 

 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 
 

10. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Wijngaardstraat’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met de reactie nota zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan

 “Wijngaardstraat”. 
2. De staat van wijzigingen behorend bij het bestemmingsplan “Wijngaardstraat” vast te stellen 
3. Het bestemmingsplan "Wijngaardstraat" met IMRO codering NL.0589.BPWijngaardstraat-
ON01 gewijzigd vast te stellen. 
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 
 

 
11. Raadsvoorstel ‘Zienswijzen op provinciale Ontwerp Omgevingsvisie en Interim 

Omgevingsverordening’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. In te stemmen met de gemeentelijke zienswijze op de provinciale Ontwerp Omgevingsvisie 
en Interim Omgevingsverordening; 
2. Kennis te nemen van de zienswijze van de samenwerkende gemeenten in de Lopikerwaard

 op de provinciale Ontwerp Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 

12. Raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening Waardsedijk 83’ 
 

De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
 
1. het bestemmingsplan ‘partiele herziening Waardsedijk 83’ met IMRO codering

 NL.IMRO.0589.bppartherzwdijk83-bVA01 vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 
stemmen tegen). 

 
 
 Motie vreemd aan de orde van de dag  
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12a Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Inzamelen oud papier met verenigingen en stichtingen’ 
 

 De Onafhankelijken-, CU/SGP- en VVD/D66-fractie dienen gezamenlijk de volgende motie in: 
 

Verzoekt het college:  
 

- In overleg met betrokken partijen een toekomstbestendig voorstel voor het verwerken van 
oud papier te ontwikkelen waarbij de verenigingen en stichtingen een rol blijven spelen in 
het verzamelen van oud papier;  

- In overleg met de verenigingen en stichtingen te komen tot een efficiënte aanpak van het 
ophalen van oud papier, waarbij aandachtspunten zijn: 

• Bundelen van de verenigingen en stichtingen tot één organisatie (stichting); 

• Deze organisatie kan opdrachtgever zijn en zorgt voor efficiëntie in route, en goede 
belading van de wagens; 

• De ambtelijke inzet wordt tot een minimum beperkt; 

• De gemeente met de mogelijk nieuwe stichting/organisaties voor hun inzet en 
diensten afspraken maakt over minimum en maximum garantiebedrag (lumpsum per 
jaar of prijs per kg o.i.d.) met indexering. Fonds of reserve realiseren  waar meer en 
minder opbrengsten elkaar in meerjarenperspectief mogelijk vereffenen; 

• Ingezameld oud papier naar de beste betalende partij, waarschijnlijk de AVU; 
- De uitwerking van dit voorstel aan de raad voor te leggen, en waar mogelijk mee te 

nemen in de begroting voor 2021; 
 

De motie wordt unaniem door de gemeenteraad aangenomen (15 stemmen voor; 0 stemmen 
tegen). 

 
 

13. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oudewater tijdens de openbare raadsvergadering 
van 5 november 2020, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt      W.G. Groeneweg 
 


