
Notulen  van de openbare vergadering van de  gemeenteraad,  gehouden op 29 september 2016 om 
20.00 uur in het stadhuis aan de Visbrug 1 in Oudewater.

Aanwezig
De heer P. Verhoeve voorzitter
De heer L.W. Vermeij wethouder
De heer A.M. de Regt wethouder
De heer M. Seuters griffier a.i.
De heer I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66) lid 
De heer J. Broere (ChristenUnie/SGP) ` lid
De heer K. de Bruijn (CDA) lid
De heer R.A. van den Hoogen (De Onafhankelijken) lid
De heer W.K. Knol (De Onafhankelijken) lid
De heer G. Koffeman (CDA) lid
Mevrouw Y.G. Noordberg (De Onafhankelijken) lid
Mevrouw J.J. de Vor-van de Bunt (CDA) lid
Mevrouw A.P. van Wijk (VVD/D66) lid
De heer J.W. van Wijngaarden (CDA) lid
De heer A.T. Wildeman (De Onafhankelijken) lid
De heer A.J. van Winden (VVD/D66) lid
Afmelding van: 
Mevrouw M.C. Geerdes (De Onafhankelijken) lid
Verslag:
Mw. M. (Marja) van Steijn Tekstbureau Talent

1. Opening
Burgemeester Verhoeve opent de vergadering met een moment van stilte. Bericht van verhindering is  
ontvangen van mevrouw Geerdes.

Korte duiding n.a.v. raadsvergadering 22 september jl.
De burgemeester hecht eraan voorafgaand aan de raadsvergadering een korte duiding te geven.
Precies een week geleden is in deze zaal een motie van wantrouwen tegen het college ingediend. Dat  
was buitengewoon ingrijpend voor betrokkenen. De laatste motie van wantrouwen was ingediend in 
1981, en nu, 35 jaar later, is er weer zo'n motie ingediend. Dat heeft grote impact op betrokkenen en  
iedereen in de raad, op de ambtenaren en zeker ook op de mensen waar het werk voor gedaan wordt:  
de  burgers  van  Oudewater.  “Wij  hebben elkaar  als  leden  van  de  raad  niet  uitgekozen”,  aldus  de 
burgemeester, “dat heeft de bevolking gedaan. Maar wij moeten het werk wel met elkaar doen. We 
moeten elkaar opzoeken, pijn bespreekbaar maken, en zoeken naar heling.” 
Wat de voorzitter van de raad wel van het hart moet is dat zowel de gevolgde procedure als de gekozen 
bewoordingen personen hebben beschadigd. Dat had niet moeten gebeuren. Dat was niet nodig. Als er 
chemie ontbreekt tussen partijen – en dat kan, dat gebeurt in het leven vaker – dan gebeurt dat, en kun 
je er uiting aan geven. Je mag het sterk met elkaar oneens zijn maar één punt zou de voorzitter de raad  
graag willen voorhouden vanavond: “wij blijven in dit huis altijd van de integriteit van mensen af”.  
De voorzitter stelt voor om op een gepast moment met de raad op terug te komen. 
Tegelijkertijd kan hij melden dat de formatie in volle gang is. Spreker is, mét de raad, benieuwd naar 
de uitkomsten van dit proces. Hij hoopt en vertrouwt erop dat, met het oog op de bestuurbaarheid van  
deze gemeente, in goede balans tussen tempo en zorgvuldigheid er spoedig een volwaardig college zal  
functioneren. 
Omdat de burgemeester op dit moment, op basis van de Gemeentewet, portefeuillehouder is van alle 
portefeuilles, verzoekt hij de heer De Bruijn de voorzittershamer van hem over te nemen.

De heer De Bruijn wil dat zeker doen maar wil graag eerst een punt van orde aan de orde stellen als  
fractievoorzitter van het CDA. Dat betreft de aanwezigheid van wethouder Vermeij aan de collegetafel  
vanavond. Vorige week is het voltallige college met een motie van wantrouwen weggestuurd en dan  
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geldt voor een wethouder artikel 49 van de Gemeentewet: de wethouder neemt per direct ontslag of de 
wethouder  krijgt  ontslag  van  de  raad.  Wethouder  De  Regt  heeft  daar  invulling  aan  gegeven  en 
wethouder Vermeij heeft – zie zijn ontslagbrief –  gebruik gemaakt van het verkeerde artikel in de  
Gemeentewet  waardoor  hij  nog  30  dagen  verlenging  heeft.  Maar  artikel  43  is  absoluut  niet  van 
toepassing in deze situatie. De heer De Bruijn wil dat nu als standpunt van het CDA kenbaar maken en 
komt daar straks bij de presidiumvergadering, die op deze raadsvergadering volgt, nog op terug. 
De burgemeester sluit zich aan bij het voorstel om het punt van orde in het presidium te bespreken. 

Hierop neemt de heer De Bruijn het voorzitterschap van de burgemeester over. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Vaststellen nieuwe jaarrekening 2015 inclusief accountantsverklaring

Mevrouw De Vor, voorzitter van de auditcommissie, krijgt als eerste het woord.
Zij blikt terug op de geschiedenis van deze jaarrekening. Vóór de zomer is hij vastgesteld, en dat  
kwam omdat hij ingevolge de Gemeentewet vóór 15 juli moest worden aangeboden aan de Provincie.  
Dat is ook gedaan, maar de accountant was toen nog niet klaar met de controle dus de jaarrekening  
2015 werd vastgesteld zonder accountantsverklaring. De stad heeft die verklaring inmiddels mogen 
ontvangen,  vandaar  dat  er  vanavond  opnieuw over  dit  punt  vergaderd  wordt,  maar  dan  inclusief 
accountantsverklaring. Helaas is het niet een volledig goedkeurende verklaring geworden maar een 
zgn. “verklaring met beperkingen”, en wel omdat hij van drie posten onvoldoende controle-informatie  
had ontvangen. Dit had vooral te maken met het feit dat Oudewater veel mensen met een PGB heeft;  
dat  wordt  geregeld  via  de  Sociale  Verzekeringsbank,  en  deze  instantie  kon   nog  steeds  geen 
accountantsverklaring afgeven. 
Daar is in de auditcommissie met de accountant over gesproken. De AC stelt voor om de gewijzigde 
jaarrekening  (want  er  zijn  zaken  gewijzigd  n.a.v.  de  accountantsverklaring)  inclusief  de 
controleverklaring  vast  te  stellen.  Na  afloop  kan  hij  dan  opnieuw aan  de  Provincie  toegezonden 
worden.

De  heer  Wildeman heeft  geen  aanvullende  opmerkingen  behalve  dan  dat  hij  de  gang  van  zaken 
betreurt. Hij heeft nog wel een vraag aan het college over jaarrekening 2014.
De voorzitter refereert hierop aan de in het presidium gemaakte afspraak dat de raad zich vanavond 
zou beperken tot het vaststellen van de jaarrekening 2015.
De heer Wildeman zegt alleen een vraag te hebben n.a.v. een opmerking daarover in de jaarrekening  
2015.
De voorzitter gaat akkoord.
De  heer  Wildeman stelt  vast  dat  gelijk  met  het  aangepaste  controleverslag  en  de  goedkeurende 
verklaring  van  de  accountant  er  ook  een  brief  van  de  accountant  binnenkwam,  met  daarin  twee 
tekortkomingen, waarvan één ernstig. Het lijkt spreker verstandig daar direct actie op te ondernemen.  
Graag  hoort  de  heer  Wildeman  welke  stappen  het  college  naar  aanleiding  van  deze  brief  heeft  
ondernomen.

Mevrouw Van Wijk heeft eveneens weinig toe te voegen. Jammer van de beperking maar dat is geheel  
buiten de schuld van Oudewater. 
Tot  slot  nog een  opmerking:  de  gemeenteraad  heeft  in  juli  de  jaarrekening  2015 in  meerderheid 
geaccordeerd; de fractie van VVD/D66 echter heeft dat niet gedaan omdat er geen verklaring bij zat.

De heer Broere stelt dat het agendapunt van vanavond meer behelst dan een formele vaststelling, want 
een jaarrekening is een belangrijk stuk: het is het rapportcijfer dat de raad het college geeft over de 
financiële sores van het afgelopen jaar. 
Met een winst van 1,4 miljoen euro schrijft Oudewater historie, en als het sociaal domein er af gaat is  
er nog steeds een dikke surplus. Er is nog één stadspenning over en de wethouder Financiën verdient  
die met vlag en wimpel. 
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Vorige week is in de beruchte raadsvergadering gesproken over de ozb van 10%. De heer Boreel ging  
daar uitgebreid op in. Hoeveel denkt mijnheer Boreel de ozb volgend jaar te verlagen (met behoud van 
deze winstprognoses)? Want ruim 4 ton euro winst is niet mis. 
De voorzitter stelt de heer Broere voor die vraag vast te houden. Er kan vanavond niet vooruitgekeken 
worden, gezien de gebeurtenissen van vorige week.
De heer Broere beaamt dat. Maar hij is trots op dit resultaat. Het is een best rapportcijfer. 

Mevrouw De  Vor reageert  vervolgens  nog  als  fractielid  van  het  CDA.  De  fractie  is  blij  dat  de 
jaarrekeningcontrole is afgerond. Inderdaad, het was buiten de schuld van de gemeente Oudewater dat  
het  proces zo lang heeft  geduurd en dat  er  een verklaring met  beperkingen is  gekomen.  Het  lijkt  
mevrouw De Vor  goed als  vanuit  de  VNG,  samen  met  de  NBA (de  koepel  van  de  accountants)  
gesproken wordt  over  hoe daarmee  om te  gaan.  Want  in  andere  gemeenten  is  wel  een  volledige 
goedkeurende verklaring afgegeven. 
Wat betreft Ferm Werk: daar heeft het proces ook wat langer geduurd, daar kunnen ook afspraken 
gemaakt worden over het aanleveren van de gegevens. 
Verder is het CDA positief. Het CDA zal de jaarrekening 2015 vanavond opnieuw vaststellen, zoals de 
fractie in juli ook al heeft gedaan.

De  voorzitter vraagt  de  waarnemend  portefeuillehouder  om  de  vraag  van  de  heer  Wildeman  te 
beantwoorden inzake de brief van de accountant over de jaarrekening 2014.
De burgemeester bevestigt dat op 16 september de accountant een brief heeft verzonden, die op de 
maandag daarop bij het college is binnengekomen. Een serieuze brief, daar moet een serieus antwoord  
op komen en een serieus onderzoek om dat antwoord te kunnen geven.. Dat is het proces waar het  
college nu middenin zit. Zodra het antwoord beschikbaar is zal de raad dat uiteraard ontvangen. 
Wat betreft de opmerking over de rol van de VNG: de VNG, dat zijn de gemeenten zelf. Het is een  
interessante  suggestie  die  mevrouw  De  Vor  gedaan  heeft  (maar  de  burgemeester  doet  hier  geen 
toezeggingen over), om na te gaan, als de nieuwe wethouder Financiën er is, welke mogelijkheden er  
zijn om samen met de Commissie Financiën binnen de VNG, en ook met andere gemeenten op VNG-
niveau, hier actie op te ondernemen. Norm is en blijft dat de accountantsverklaring vóór 15 juli binnen 
moet zijn. 
De heer Wildeman vraagt of de burgemeester bij benadering kan aangeven wanneer dat onderzoek is  
afgerond en wanneer de raad daarover geïnformeerd kan worden.
De burgemeester antwoordt dat het proces vrij ver is. Hij verwacht dat er over 2 à 3 weken meer  
bekend zal zijn dan nu het geval is, en vraagt de raad hem de ruimte te geven om te doen wat goed is. 
De  heer  Wildeman belooft  de  waarnemend  portefeuillehouder  er  niet  op  vast  te  pinnen. 
Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid; maar wel graag veel aandacht hiervoor. 

S  T  E  M  M  I  N  G over  het  vaststellen  van  de  nieuwe  jaarrekening  2015  inclusief 
accountantsverklaring: de raad is unaniem vóór, waarmee de jaarrekening is vastgesteld.

4. Aanbieden rapport Evaluatie DienstVerleningsOvereenkomst  Woerden – Oudewater

De heer Van den Hoogen krijgt als voorzitter van de betreffende commissie van de raad het woord. 
Vlak voor de zomer is een voorstel gedaan voor onderzoek naar de DVO, vanuit de Oudewaterse kant.  
In september zou dat afgerond worden, en met enorm veel inzet is die deadline gehaald. Met lichte 
trots wil spreker vanavond het resultaat aanbieden; want het was de wens van de raad om een zo 
objectief  en  neutraal  mogelijk  rapport  neer  te  leggen.  Het  besluit  was  nog  niet  genomen  of  de 
commissie heeft heel veel moeite moeten doen om dat ook vast te houden, ook vanwege de media.  
Ook in het proces heeft de commissie er constant op aangedrongen dat iedereen mee moest doen en 
dat het voornamelijk objectief en neutraal moest zijn. De heer Van den Hoogen stelt dat het bureau  
erin geslaagd is  om ook niet-voorstanders aan tafel  te krijgen.  Eindresultaat  is  een onderzoek dat  
vriend en vijand herkent, de aanbevelingen zullen bij beide kanten herkenbaar zijn. Daarom is spreker  
redelijk  trots  dat  het  binnen  de  tijd  én  neutraal  en  objectief  is  opgeleverd.  Hij  wil  het  bureau  
complimenteren met dit resultaat en dankt hen daarvoor. Zodra de heer Van den Hoogen het rapport 
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heeft aangeboden zal de griffier het digitaal verzenden naar alle leden van de raad, ook naar Woerden,  
waarna het in de normale cyclus besproken zal worden. De onderzoekers zullen daarbij aanwezig zijn.

De heer Van den Hoogen overhandigt het rapport aan burgemeester Verhoeve.

Burgemeester Verhoeve dankt de heer Van den Hoogen voor het rapport, voor het werk dat is verricht 
en voor de medewerking aan het proces de afgelopen weken. Het college is zeer benieuwd naar de 
aanbevelingen  en  de  resultaten  van  het  onderzoek.  Het  college  zal  het  bestuderen  en  zich  erop 
beraden. In het presidium is afgesproken dat er op 10 oktober ceteris paribus in de raad c.q. het forum 
een gedachtewisseling over zal plaatsvinden. 

De voorzitter concludeert dat het rapport is aangeboden. Hij geeft de voorzittershamer over aan 
de burgemeester, waarna deze vaststelt dat de jaarrekening nu precies op tijd voor de normen van BZK 
zal kunnen worden ingeleverd.

De voorzitter vraagt een moment van stilte in acht te nemen en sluit de vergadering om 20.30 uur. 

Sluiting, om 20.30  uur

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2016,

M. Seuters mr. drs. P. Verhoeve
griffier a.i. voorzitter
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