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Gemsentô Outkwatôr
Notulen van de openbare vergaderillg van de gemeenteraad, gehouden op 30 oktober 2014 om 20.00
uur in het stadhuis aan de Visbrug 1 in Oudewater.
Aanwezie
De heer P. Verhoeve
De heer L.W. Vermeij
De heer A.M. de Regt
De heer R.P.A. van Aalst
Mevrouw 1. Christ
De heer I.P.F. Boreel de Mauregnault
De heer J. Broere
De heer K. de Bruijn
Mevrouw M.C. Geerdes
De heer R.A. van den Hoogen
De heer W.K. Knol
De heer G. Koffeman
Mevrouw Y.G. Noordberg
Mevrouw J.J. de Vor-van de Bunt
Mevrouw A.P.M. van Wijk
De heer A.T. Wildeman
De heer A.J. van Winden
(VVD/D66)
(Cllristenunie/sGp)
(CDA)
(De Onacàankelijken)
(De Onalankelijken)
(De Onalankelijken)
(CDA)
(De Onalankelijken)
(CDA)
(VVD/D66)
(De Ollalankelijken)
(VVD/D66)
voorzitter
wethouder
wethouder
griffier
notuliste
lid
I id
l id
lid
lid
Afwezie
De heer J.W. van Wijngaarden
(CDA)
1. Openina
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Raadslid De Vor is
verlaat. En raadslid Van Wijngaarden is afwezig met kennisgeving.
2. Vaststellen aeenda
De raad stelt de agenda conform het voorstel vast.
3. Behandelinz ineediende vraeen door de leden (artikel 37a Reel. van orde)
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Vaststelline notulen van de openbare raadsvereaderine van 2, oktober 2014.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. InEekomen stukken en mçdedelinaen
Ingekomen stukken
De lleer De Bruijn vraagt of het college schriûelijk of op andere wijze gereageerd heeft op de ingekomen
brief B.1 . Wethouder Vermeij antwoordt dat er op verschillende wijzen is gereageerd. Het betreft een
complexe zaak. De HDSR is op zoek naar een geschikte locatie voor een gemaal. Er zijn nog twee
locaties in beeld maar het lijkt uit te komen op het gebied aan de Waardsedijk tegenover de familie Van
Leeuwen. Andere opties lopen vast. De gemeente heeft uitermate eonsîudief met de HDSR kunnenE
praten. De gemeente daar waar mogelijk heeft geprobeerd te bemiddelen en/of te sturen. De gùinèenté
heeft verder geen ruimtelijke instrulnenten om de locatiekeuze te bek'nvloedela. Alle onderwepen dt8 |ijn EE
aangegeven in de brief zijn behandeld. i '
siededelingen E,E E E
Burgemeester Verhoeve roept de raadsleden op aanwezig te zijn bij het bezoek van de Uèmmisjarij Evàn
de Koning op donderdag 13 november 2014. Dit vindt plaats in Abrona van 1 7.00 uur tot 1 8.00 uuf.
. . . . . ' i ' . . . E ' . E . j . .
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6. Keuze on|ikkelinesvaHant memvoorzienine
Eerste termjn
De heer Koffeman gee:lt aan dat zijn fractie vindt dat er een z|velnbadvoorziening moet zijns men moet
serieus meedenken over beide opties. Hii colnplilnellteed de podefeuillehouder met de manier waarop hij
de raad van informatie heeft voorzien. In het forum bleek dat de uitgangspuntell door de initiatiefnemers
zijn gewijzigd. Door de nadere informatie die aan de raad verstrekt is, is het voorstel niet duidelijker
geworden.
Er zijn nieuwe vragen over de Gnanciering ontstaan. Door de onduidelijkheid kan de fractie geen
w'elov'e-ogen keuze maken en de fractie vindt dat het stuk niet verder kan worden behandeld.
Ollvoldragel) plannen doen geen recht aan de inzet van vele vrijwilligers. Het stuk dient aan het eollege te
worden teruggegeven en willen dit onder bijvoeging van de volgende motie doen. De heer Koffeman
brengt onderstaande motie, mede namens De Ollalankelijken, in:
Naar aanleiding van agendapunt 6: çkeuze on|ikkeling.îvariant |enlvoorziening '.
De raad van de gemeente Oudewater in n,ergadel-l'ng btjeen d.d 30 oktober 2014.
Onderwerp: keuze on-ikkelingsvariant |elîlvoorziening.
De ondergetekenden, lid van de raad van de genwente Oudewater,
overwegende dat:
de voltallige raad bij motie van 1 1 november 201 0 het college hee.jt opgedragen om in san|enspraak
met belal|ghebbenden met een plan van aanpak te komen over de herontwikkeling van de Iocatie
zwembad en de nabtje omgeving daarvan'
deze opdracht thans door het college is uitgewerkt middels het voorliggende voorstel om te komen
tot een nieuw openlucht|embad'
evenwel twee uîtgeîs,erkte plannen ter bespreking vœmliggen, in de wandeling het plan Cefer en het
plan COO;
de raad is gehouden tot een gen|lltiveerde en gedegen a-fîveging van de voor- en nadelen van beide
plannen '
is gebleken dat de voorgelegde ottdel-bos,ing van het college op een aantal wezenlljke kennlerken
van beide plannen aanzienlqk afwljkt van de informatie die, ook na de indiening van het
voorliggende voorstel, door beide initiatiehîemers is ingebracht.
draagt het college op:
- opnieuw in overleg te treden met beide initiatieyenîerz om te bezien in hoeverre de blj de raad
voorliggende plannen thans in een dehnitiefstadiunl verkeren;
met behulp van een externe, onaAankeljke deskundige te beoordelen ofdehl|atlciële consequenties.
van beide plannen zowel op korte als op Iange termljn correct en verjîeerbaar ztjn opgestelck
çen onapankel|k en niet voor uiteenlopende interpretatie vatbaar oordeel aan de raad voor te
leggen over de economische enjuridische risico 's die voor de gemeente Oudewater verbonden ztjn
aan de realisatie van beide plannen;
in overleg met beide initiatie|enlers te komen tot een uitwerking die zodanig transparant is
opgesteld dat de raad in staat is om beide initiatieven opfnanciële en econonlîsche a|pecten tegen
elkaar afte wegen;
in deze uitwerking een compleet en gedetailleerd inzicht te verstrekken inzake de ruimteljke
gevolgen van beide plannen, meer in het bljzonder met betrekking tot de invulling van Statenland.
deze opdracht met de grootst mogelljke urgentie ter hand te nemen, en in overleg te treden met OZI/
en SBZO teneinde te voorkomen dat het huidige zwembad in het komende seizoen moet v'orden
gesloten'
en gaat Over tot de Orde î'alî de dtlg.
De motie is ondedekend en maakt deel uit van de beraadslagingen.
De heer Van den Hoogen geeft aan dat de fractie zich in grote lijnen aansluit bij het CDA. Sinds de start
van het proces in 201 l zijn we nu bijna 4 jaar verder. Het is een goede zaak dat er nu een voorstel bij de
raad Iigt. Er dient nu een keuze te worden gemaakt waarbij geluisterd moet worden naar de inwoners van
Oudewater. De opdracht aan het college was niet dat er een openluchtbad moet komen, maar dat er
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Mevrouw Geerdes zegt dat er hard gewerkt is aan het plan. Er lopen al diverse pilots en in het forum en
de daaraan voorafgaande raadsilèfo|atiebijeenkomst zijn veel vragen duidelijk beantwoord. Zij dankt
hierbij de inzet van de vele aanwezige allzbtellaren. Wachten is geen optie ondanks dat niet alle gegevens
al bekend zijn. Het transitiejaar is een leerjaar om te komen tot een goed sociaal domein. Enige zorg is het
ternpo van het proces en de weg er naartoe de komende jaren. Taak voor de raad is om informatie bij het
stadsteam en Welzijn Oudewater te verzamelen om zo goed op de hoogte te blijven. Wellicht is een
wekelijks spreekuur van het stadsteam een lnogelijkheid om de bereikbaarheid zo goed en makkelijk
mogelijk te maken. Het is duidelijk dat de transitie omvangrijk is. Speciale aandacht moet gericht zijn op
preventie. De fractie wil goed gei'llforllzeerd worden over de voortgang. De voorkeur is om op een Iater
moment een evaluatie te houden over het stadsteam en welzijn Oudewater in het forum.
Mevrouw De Vor is blij dat het integraal wordt opgepakt. Haar fractie maakt zich al jaren hard voor een
integrale aanpak. Er is veel informatie ontvangen in de Iaatste periode. De fractie ziet veel mogelijkheden.
De transforlnatie is ook een kans om de zorg te verbeteren. Welzijn Oudewater is het eerste punt voor
hulpvragen. 111 het trallsitiejaar zal alles kritisch worden gevolgd. De vraaj is of de besparingen al in 20 1 5
kunnen worden gerealiseerd? De cliëntelzpadicipatie en de klachtenregellng zijn belangrijke punten voor
de fractie. Men wil ook graag kennismakell met de op te richten pa|icipatieraad. Een aantal lnaal perjaar
wil men overleg met het stadsteam en de sociaal coaches. Misschien een werkbezoek van de raad aan het
sociaal stadsteam/sociaal coaches? Vanuit het college kan de info|atievoorziening middels een
raadsinformatiebijeenkomst.
Reactie college
Wethouder De Regt spreekt zijn dank uit over de complimenten aan de ambtenaren, zij hebben hard
gewerkt.
Er zitten een aantal risico's aan deze operatie, deze zijn voor een deel in te schatten. Het is van belang
goed te blijven monitoren. De hele operatie is omringd met ollzekerheden, maar deze worden wel steeds
minder. De bevoegdheden van Welzijn Oudewater worden verder uitgewerkt. In 20 1 5 zal men de
innovatie van de aanbieders blijven uitlokken en stimuleren.
Bovenregionaal wordt er een risicofonds ingericht om excessieve jeugdzorg te kunnen verwerken. Dit
lijkt te gaan lukken.
Er zullen in 20 1 5 een aantal monito|omenten zijn. De keuzevrijheid weegt ook zwaar bij het college, dit
is een van de mogelijkheden van innovatie en is nu al te zien. De wethouder heeft goede verwachtingen.
Het doel is de basis voor Welzijn Oudewater zo smal mogelijk te houden, dit is in eerste instantie een
verantwoording van Welzijn Oudewater. De gemeente subsidieed slechts. Uitgangspunt is dat de
zorgplannen met de cliënten worden opgesteld. De Huishoudelijke Hulp heeft aandacht. Hiervoor kunnen
toeslagen worden aangevraagd, wat Oudewater tijdig gedaan heeft. Er zal vol worden ingezet op
preventie. Door de integrale aanpak kan men zo vroeg mogelijk in de keten de problemen aanpakken met
name in de jeugdzorg. De voortgang van de innovaties in het land zullen worden besproken met de raad.
Ferm Werk is ook een zorgpunt voor de po|efeuillehouder. Er wordt strakker gestuurd op Ferm Werk.
Integrale begeleidingsplallnela moeten ervoor zorgen dat gezinnen met diverse problernen in kaart
worden gebracht. De budgetrisico's lijken beheersbaar.
Een nulmeting zal onderdeel zijn van de wijze van rapportage met Welzijn Oudewater. Het lastige hierbij
is dat je ergens aan af moet kunnen meten met veel variabelen. Doel is om alles zo concreet mogelijk te
maken. Er zal een padicipatieraad worden opgericht. Er is ook een klachtenprocedure opgesteld zodat
signalen uit de samenleving opgevangen kunnen worden.
Tweede ternljn
De heer Broere vindt intepiteit ook van groot belang bij dit ondenverp en dient een constante zaak van
aandacht te zijn.
De heer Van Winden zegt dat in december pas echte getallen zullen worden verstrekt, waardoor het een
beetje vaag blijft. Voor de raad is het wellicht handig om een basis hebben om zo het proces beter te
kunnen volgen. Men kan dan ook een doel nastreven. De fractie wil iets concrders. De heer Knol
interrumpeed en vraagt wat de de heer Van Winden dan wil meten? De heer Van Winden antwoordt dat
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men ergens moet beginnen om zaken concreter te maken. Hoeveel mensen zitten er in welke zorggroep,
vervolgens kan worden gekeken waar de accenten moeten komen te Iiggen.
De heer Boreel zegt dat het gaat om minder instroom en meer uitstroom. Het accent moet Iiggen op
prevelltiviteit. Dit zou kunnen worden gemeten. Het is mogelijk k'wantitatief aan te sturen. Wellicht is het
handig om llet aantal gereelltigden per 1 januari 201 5 in beeld te hebben.
Wethouder de Regt merkt op dat het bij het soeiaal domein moeilijk is om aceenten te verleggen. Dit
gaat in overleg met de cliënt en is per geval verschillend. Het doel is de zorg van de ze lijn naar de Ie lijn
naar de O-lijn te brengen. Financiën zijn uiteraard van belang, maar het gaat in eerste instantie om de
mensen. Als de instroom maar vroeg genoeg is, kan Inen vroe|ijdig ingrijpen met name in de jeugdzorg.
Men moet kwalitatief meten, met getallen wordt dat moeilijk. Hij zal de rappodages delen met de raad en
zal daar waar mogelijk zaken meetbaar maken.
De heer Knol benadrukt dat de raad goed moet worden meegenomen in het proces. Hij blijfl ook graag
op de hoogte van de afwegingen van het stadsteam.
Wethouder De Regt zegt dat Ferm Werk een uitzonderillg is, het gaat daar om getallen. Hij heeft hierbij
het Iiefst zoveel mogelijk mensen uit de uitkering. Er wordt doelbewust gewerkt om de aansluiting tussen
het bedrijfsleven en Ferm Werk te verbeteren.
Conclusie: het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.
Hamerstukken
8. Krediet herzienine speelvoorzienineen Klein Hekendorp
De raad besluit unaniem confol-n| het voorstel.
De heer Wildeman (stemverklaring) vindt een betrokken bestuur belangrijk. In het forum gaf een
betrokken bewoner aan dat de bewoners in de wijk graag zien dat de speelvoorziening wordt voorzien van
een schommel. Hij vraagt de poëefeuillehouder aandacht te besteden aan deze wens.
9. Vereaderschema 2015
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
10. Beerotineswil'zieineen
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
11. Sluitine
De voorzitter sluit de vergadering om 2 I .27 uur en bedankt een ieder voor zijn/haar komst.
' on|ewijzigd vastgejteld in de openbare vergadefing van l 1 december 2014.
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l . R.P.A. van Aalst mr. rs. P. Verhoeve
griffier v orzitter


