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Gemeenteraad 
 
 
Besluitenlijst van de openbare buitengewone vergadering op donderdag 15 oktober 2020 om 21:45. 
 
 
Voorzitter: K. de Bruijn 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Raadsleden: M.E. van den Berg 

J.V. Bos 
  J. Broere 

R.A.W.M. Gabriëls 
  R.A. van den Hoogen 
  G.W.J. Hoogenboom 

W.K. Knol 
M.J. Kruiswijk 
L.J. Oosterom 
 J.M. Six  
D. Stapel 
J.J. de Vor – van de Bunt 

  A.P.M. van Wijk 
J.W. van Wijngaarden 

 
Adviseur: W.J.P. Kok 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

Om 21:45 heet de voorzitter alle aanwezigen en iedereen die meeluistert via de livestream op 
de website van de gemeenteraad van Oudewater welkom. Vervolgens opent de voorzitter – 
na een moment van stilte - de vergadering. 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 

3. Bekendmaking aanbeveling voor benoeming als burgemeester 
 

De voorzitter stelt dat voorafgaand aan de openbare vergadering een besloten vergadering 
heeft plaatsgevonden, waarin de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad verslag heeft 
uitgebracht aan de gemeenteraad over haar werkzaamheden. Alles wat in deze besloten 
vergadering is besproken, is eeuwigdurend geheim. 
 
Deze openbare vergadering is bedoeld om de aanbeveling voor de benoeming als 
burgemeester van Oudewater bekend te maken, aldus de voorzitter. De gemeenteraad heeft 
in de geheime aanbeveling een nummer 1 en nummer 2 opgenomen. Dat is wettelijk vereist. 
In deze openbare vergadering wordt alleen de nummer 1 bekend gemaakt. 
 
De voorzitter leest vervolgens het raadsbesluit voor, exclusief de naam van de nummer 2: 
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1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties primair aan te bevelen voor 
benoeming als burgemeester in Oudewater: de heer drs. D.C. de Vries, geboren 13 
januari 1974, wonende te Rotterdam. 

2. De vertrouwenscommissie en de verordening op de vertrouwenscommissie, zoals 
vastgesteld in de raad op 12 december 2019, op te heffen. 

3. Geheimhouding op te leggen, voor onbeperkte duur, op het verslag van bevindingen en 
de bijbehorende stukken, op de beraadslagingen hierover en op de beraadslagingen van 
de vertrouwenscommissie. 

 
De voorzitter feliciteert de nieuwe burgemeester namens de gemeenteraad van harte 
feliciteren met de voordracht vanuit de gemeenteraad en stelt uit te kijken naar de 
samenwerking. 

 
 

4. Sluiting 
 

Alvorens over te gaan tot de sluiting, bedankt de voorzitter de leden, secretaris en adviseur 
van de vertrouwenscommissie voor hun werk. 
 
Vervolgens dankt de voorzitter de aanwezigen voor zijn of haar aanwezigheid en alle 
luisteraars voor het volgen van de vergadering via de livestream op de website van de 
gemeenteraad. 
 
Tenslotte sluit de voorzitter – na een moment van stilte – de vergadering. 

 
 
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 


