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Gemeente Ouvkbvator
Notulen van de openbare vel'gaderilxg van de gemeenteraad, gehouden op 6 november 2014 om 15.00
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 J.W. van Wijllgaardela
De heer A.T. Wildeman
De heer A.J. van Winden
(VVD/D66)
(Christenunie/sGp)
(CDA)
(De Onalallkelijken)
(De Onalallkelijkell)
(De Ollalankelijken)
(CDA)
(De Ona|zankelijken)
(CDA)
(VVD/D66)
(CDA)
(De Ollat|al|kelijkell)
(VVD/D66)
voorzitter
wethouder
wethouder
griffier
notuliste
lid
I id
Iid
1. Openine
De voorzitter opent om 15.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststelline aeepda
Wethouder Vermeij verzoekt tijdens voorafgaand aan de schorsing na de l ' termijn college een besloten
vergadering te beleggen waarin hij de raad informeert over de stand van zaken van het lnuziekhuis. De
raadsleden gaan hiermee akkoord. De heer Boreel merkt hierbij op dat hij het venœlend vindt dat het in
beslotelllleid wordt besproken, dan is er geen ruimte voor het stellen van vragen. Wethouder Vermeij
antwoordt dat vragen gesteld kunnen worden. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
3. Proerammabeerotina 2015 en Meerl-arenramine 2016 -2018
De voorzitter meldt de spelregels. Elke fractie heeû een kwartier spreektijd, binnen deze tijd dienen ook
de moties en/of amendemellten te worden ingediend. Deze hoeven niet integraal voor te worden gelezen.
Eerste termljn
De heer Broere (Christenunie/sGp):
We staan aan de vooravond van grote veranderingen.
1 . Minder overheid meer samenleving.
De klassieke verzorgingsstaat verandert in een padicipatielnaatscllappij. Dit vergt omvtm|ljke
Ilewormingen in het sociaal stelsel. Het college heeft hiervoor veel werk verzet om dit tijdi: op de E
rails te zetten, de fractie dankt hen hiervoor. De salnenleving moet elkaar helpefl, eigen keuzès
maken. Dit vraagt een omslag in het denken van bestuurdel's. De partij gelooft in de kracht tàn het
gezin en de samenleving, maar heeû niets met lnaakbaarheid van de samelzlevillg.
2. Financiën.
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201 5 straalt optirnisme uit. Wat betreft de begroting; de bewoners krijgen een OZB verhoging van
l 0% te verwerkens er zijn diverse versohuivingel) in de begroting van structurele zaken naar
incidelltele zaken. Hij heeft voor iedereen een lninisclnatkist lneegenolnen.
3. Ambtelijke salnenwerkillg met Woerden
De fractie Leeft veel col|taet gehad met de accoulltallt. Opvallend is dat het door de accountant
gegeven advies door het college naast zich neer is gelegd. Er is geen busillesscase. Het werk dient
gedeGllieerd te worden en vervolgens een bedrag eraan koppelen. Een UVO is hier een goede
oplegger voor. Men komt nu niet verder dan vage olnscllrijvingen. De fractie dient de volgende motie
ila :
MOTIE M.1
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bljeen te J. 6 noventber 2014.
Onderwerp: Uitvoeriltg.çovereeltkomsten ntet Woerden.
De ondergetekende, liti van de raad van de gemeente Oudewater,
Oî'erwezektde dat:
* de raad nog geen enkele uvo te zien heqft gekregen;
* in de met Woerden af te sluiten uvo 's moet exact worden vastgelegd wfz/ de gemeente Woerden aan
Oudewater gaat Ieveren voor een bedrag van e 3.960. 796, =;
de inhoud van de uvo 's niet op een later moment tot een discussie met Woerden moet Ieiden;
* de raad op een eenvoudige en overzl'chtel|ke wljze moet kunnen controleren (cwalueren) of er door
Woerden is geleverd coqform wtz/ in de uvo 's is vastgdegd en waœwoor dus is betaalJ en hierop moet
kunnen (btlstul-en,'
Verzoekt ltet Colleze daarom:
@ de z/1?c? 's op te stellen op basis van he: aantal afte nemen uren per programma;
* kwartaall'apporlageî aan de raad toe te zenden, uiterltjk l tnaand na het verstryken van het de.îbetreffende
kwartaal'
e een nacalctllatie uit te voeren aan het einde van het jaar, en daarna aan de raad toe te zenden;
@ defnanciële ajàpraken met Woerden na 2 jaar te evalutren en die evaluatie aan dc raad voor te leggcn,
en gaat (lver tç)t de Orde van de dag.
De motie M 1 wordt ondedekend en lnaakt deel uit van de beraadslagingen.
Mevrouw Van Wiik (VVD/D66):
Bedankt de ambtenaren voor hun grote inzet. De partij is voorstander van de samenwerking met Woerden
en hoopt dat men daarmee de best menselijke keuze heeft gemaakt.
De voorliggende begroting is ogenschijnlijk sluitend. De verhoging van de OZB (10%) en de Ieges
omgevingsvergunllingen (25%) zijn voor de fractie onacceptabel. De fractie vindt dat de nieuwe coalitie
de kiezers met Ioze beloften heeû gepaaid. Oudewater is onderscheidend, maar nog te onbekend bij het
grote publiek in Nederland. Het heeft toegevoegde waarde voor ondememers als Oudewater meer op de
kaart wordt gezet. Mevrouw Van Wijk wil van het college graag weten of zij bereid zijn Cittaslow te
onderzoeken en wanneer er mogelijk gebruik van te maken? Er moet wat gedaan worden aan de
overdadige regelgeving. Wanneer denkt het college te zorgen voor minder regelgeving zoals
vel-mindering van de regels in de APV? De partij is blij dat twee plannen inzake het zwelnbad een kans
krijgen. Kan Oudewater nog gebruik maken van het Statenbad in 201 52 Hiervoor is geen geld
gereserveerd in de begroting.
Het muziekhuis is inmiddels een soap geworden. Waarom wordt een brief aan de eigenaren gestuurd met
het verzoek de ontbilldingsovereenkomst te ondedekenen zonder voorwaarden. Hoe denkt u het
raadsbesluit uit te voeren? Wat is de volgende stap van het college?
Noord- en Zuid-Linschoterzandweg; de partij wil hier graag nadere informatie over.
De zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. Er wordt een groot beroep gedaan op de
zelfredzaamheid van de burger. De partij is het ermee eens dat dit de enige manier is om de zorg
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betaalbaar te houden. Het zorgbudget is esselltieel. De partij is bang dat het tekort van Ferm Werk
structtlreel zal zijn. Vallen de tekorten in het zorgbudget of is hiervoor een andere dekking?
Een legesverllogillg olngevillgsvergunllillgell van 25% is een zware last voor onderllelners. Het is niet
acceptabel dat de tarieven opgetrokkell worden om zo kostelldekkelzd te zijn. Men kan ook
kostelldekkelld te zijn door minder in te kopen bij Woerden. Mevrouw Van W'ijk dient hiervoor het
volgende amendement in.
AMENDEMENT A.1
Onderwerp: Leges onêgeviltgsvergul|nilzgelt
De raad van de gemeente Ouéiewater in vel'gaâet.lng bijeen d. fé 6 november 2014.
61 - k de Iid van de raasl van de gemeente Oujewater steit vool. het ontwel.pbevluit als volgt te wtjzigen..
(EM elgete en ,
lluidize tekst bcslispunt 3. onder d:
3. In te stemmen lnet de in de Prograi|ïn|abegroting voorgestelde bela.îtillvel.hogingen..
d. Leges onlgevingsvergunningen 25% '
en te vervante/' door de volzende tekst:
t:l Leges (llïîgevt'ng.îvergunlîingeiî 1, 5% '
@ in (înancieel magere ttden nlogen burgers en betlrtjven niet extra gestra.ft worden voor het tonen van initiatief
om te bouwen en investeren in ondermeer vlerkgelegenheid en duurzaan|heid.
@ voor de geschatte opbrengst van de legesverhoging ot|lg|i'ngîverpnntngen kan de volgende dekking gevonden
worden:
al conjèrm het gestelde in het docttmentfnancl'ële ajàpraken Oudewater - Woerden (artikd 6 onder 4) een
fnanciële taak%telling op te leggen van F' 47.000,-- omdat minder on|gevingsvergunningen voorzien
worden, eniof
conform het gestelde in het document Jînanciële qhpraken Oudewater - Iyoerden (artikel 6 onder cl) een
Jïnanciële taakztelll'ng op te Ieggen onî 1000 uur n|inder handhaving qfte nemen. De aykelopenyai-en is een
inhaalslag ,?7c/ handhaving gemaakt àvaœ-bl;i het vanaf heden veran-oord is (v:: aan te sluiten btj de
handh|t'ngsyçtematiek van Woerden (het zogenaalnde îpiepsysteen' '): opbrengst stl-uctureel ca. e
50. 000: -.
Het amendement wordt ondehekend en maakt deel uit van de beraadslagingen.
De verhoging van de OZB vindt de fractie onrechtvaardig en onaceeptabel, dit betreft alleen eigenaren.
Ze merkt op dat het CDA in 20 l 2 in de Ilsselbode aangaf een verhoging niet acceptabel te vinden De
fractie zou het wel eens zijn als de inkomsten zouden worden geoormerkt; geen verhoging van de OZB
om de begroting sluitend te maken. Mevrouw Van Wijk dient hiervoor het volgende amendement in.
AMENDEMENT A.2
Onderwerp: Onroerende zaakbelasti|tgelt.
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering btjeen de 6 november 2014.
Ondergetekende, Iid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor het ontwerpbeslut't als volgt /(? wtjzigen:
Iluidize tekst beslispunt 3 onder a:
3. In te stemnïen met de in de Pl.ogrammabegroting voorge.îtelde belastiizuerhllgingen..
a. Onroerende zaakbelastingen 10 13%
tv, te vervanzen door de volzende tekst:
3. In te stemmen met de in de Progralt|mabegrotii|g voorgeîtelde belastinp|erhogingen..
a. Onroerende zaakbelastl'ngen 1,5% (trel|dmatik + J, .5% (insatiecorrec'tie), totaal 4%
Todkhtinz:
@ burgers en bedr|ven moeten zeker in economisch zware t'Ijtien zo min mogelljk extra belast worden door de
overheié'
* een verhoging van de OZB dient zo beperkt mogeltâ te blljven;
en Dekking kan gevonden worden door con-fbrm het gestelde in hct document Jînanciële ayàpraken Oudewater -
Woerden (artikel 6 onder d) een fînanciële taak.vtelling op te leggen van EUR 108. 000,--
Het amendement wordt onde|ekend en maakt deel uit van de beraadslagingen.
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Wat betreû de ambtelijke samenwerkillg,' hierover dienen heldere afspraken te worden opgesteld. De raad
kan haar controlerellde taak alleen uitvoeren als de UVO's vooraf aan de raad worden voorgelegd. Zii
dient hierbij de volgende l'notie in.
MOTIE M.2
Onde||elp.. Uîtvoeriltgsovereellkonlsten (UV0'#.
De raad van de gemeente Oudewater in vergaderl'ng bjeen of é 6 novtmtbet' 2014. .
De (lêldergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,
oî'cr|vegcnde dat:
*de voorgenon|el: ambteljke salzlenv|erking met Woerden ondermeer 15. ingegeven door de decenti.alisativ van
çlvel'lqeidstaken, de kwetsbare .pnanciële positie van de genteente Oudewato. en he: kwctsbare
alllbtellal'enapparaat,'
*deze redenen vertaald z|n naar een aantal doelen, zoals efpcien|erbeterl'ng, goede d:ens|erlening aan de
burger en een brede goede ambteljke oîîder.zteuning''
*de gemeenteraadz|l) controlereélde taak kan uitoefenen als z;j deze doelen kan meten;
*Nliddels de UVO 's deze (ioelen tranvparant en meetbaar worden;
vook de aansturing governance, operatl'onele doelen monitoring en evaluatie van de ambteltjke samenwerking
in UVO 's vastgelegd dienen te worden;
wde geltteeêlteraad derhalve de UVO 'x ?t?r gçtedkeuring voorgelegd dient te Lrjgen;
draagt het college op:
w()p korte d'é?r/plW de UVO 's ter goedkettl'ing aan de gen|eel|teraad voor te Ieggen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De motie wordt ondedekend en maakt deel uit van de beraadslagingen.
De heer Koffeman (CDA):
Zegt dat nu na de vorming van de nieuwe coalitie vooral gezocht wordt naar wat bindt. Het draagt bij aan
het draagvlak en het is beter voor Oudewater. Dit vind je terug in de voorliggende begroting, Het is een
sluitende begroting, wel met aanzielllijke Iastenverzwaringen. De voorgestelde verhoging is geen opmaat
voor een volgende begroting. De verhoging van de OZB is niet gebruikt om de begroting sluitend te
krijgen, men krijgt er ook veel voor terug. Er wordt niet bezuinigd op de zorg voor mensen als dat nodig
is, er is geld beschikbaar voor een nieuw zwembad. Een sluitende begroting is een garantie voor
zelfstandiglleid. De ambtelijke samenwerking is in 20 14 in een stroomversnelling geraakt. De identiteit
van Oudewater wordt niet ontleend aan het werken in Oudewater. De fractie vindt de uitvoering van de
ambtelijke samellwerking een zaak van het college. De zaken dienen binnen de budge|aire kaders zo
goed mogelijk te worden uitgevoerd.
Het goed verzorgen van de openbare ruimte geeft bewoners een gevoel van Ieven. Burgepadicipatie
hierbij moet niet gezien worden als kostenbesparillg. De burger wordt in alle facetten meegenomen.
De partij is een voorstallder dat het mogelijk is voor alle generaties in Oudewater te wonen. Dit betreft
een enorme opgave. De partij heeft hierover diverse ideeën. Men staat aan de vooravond van een
herziening van bestemmingsplanlaen. Het is te prijzen dat het college de raad hierover vooraf wil
visiteren.
De partij is teleurgesteld in het herstel van de Noord en Zuid-Linschoterzandsveg. De situatie is steeds
gevaarlijker geworden. Men ziet graag zo spoedig mogelijk daadkracht, het geld is er.
De heer Koffeman vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft naar de gemeenschap toe inzake
duurzaamheid. Hij wil hiervoor graag concrete voorstellen ontvangen. De gemeente schaliegasvrij
verklaren is hierin een goede stap.
De scholen worden per 1 januari 20 1 5 niet meer ollderhotlden door de gemeente. De overheidsbijdrage
gaat dired naar de seholen. Het passend ondenvijs vergt inspanning.
De jeugdzorg is een zorgpunt voor de partij. Het is niet duidelijk om hoeveel jongeren het gaat en het
budget is onduidelijk. Dejongeren mogen niet tussen wal en schip raken.
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De pa|icipatiewet baart zorgen en met name Ferm Werk. Dit dient kritisch te worden gevolgd.
De paftij bedankt de inzet van de ambtenaren tot nu toe en wenst ze veel wijsheid in de nieuwe omgeving.
Ook bedanken zij de enorlne inzet van de vele vl'ijwilligers in Oudewater.
De heer Van den Hooeen (De Ona|ankelil'kenè:
Spreekt zijn dallk uit aan de voorgaande sprekers. De begroting laat een Oudewater met perspectief zien.
Het is Gjn dat de partij betrokken was bij het opstellen van de begroting door de keuze van de kiezers. De
partij maakt zich sterk voor de drie Z's, te weten; zwembad, zorg ell zelfstandiglleid. De partij heeû na de
verkiezillgell voor een duivels dilemma gestaan, zeker ook door het verlies van de PvdA. Men stond voor
de keuze water bij de wijn doen of vasthouden aan prineipes. Men heeû wat water bij de wijn gedaan
zodat de partij in staat was te regelen waar zij voor staat. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de
komende 4 jaar niet zal worden meegewerkt aan een gemeentelijke herindeling zodat de zelfstandigheid
geborgd is. De onagankelijkheid m.b.t. de salnellwerking is gewaarborgd door de deelname van het hele
college in de stuurgroep. De ambtelijke samenwerking dient tijdig te worden geëvalueerd. Het is bij de
samellqverking van belang dat de afspraken met Woerden aan het einde van de dag kunnen worden
afgedwollgelp. De heer Van den Hoogen vraagt het college of hiervoor financiële druk mogelijk is. Kan de
Inaandelijkse betaling worden opgeschort als de diensten niet geleverd zijn?
Sociaal domein; de beperkte middelen dienen zo goed mogelijk te worden ingezet. De organisatiekosten
dienen zoveel mogelijk te worden beperkt zodat er voldoende middelen overblijven voor de cliënt. Men
moet voldoen aan de vraag.
Het is voor de fractie belangrijk dat er een zwembad komt met een welovemogen plan en Gnanciële
llaalbaarheid. Het college heeft een keuze gemaakt, dit is belangrijk voor alle betrokkellel). Het is
duidelijk dat we er op dit punt nog niet zijn.
De begrotillgssystematiek krijgt een ander gezicht, het betreû niet meer alleen een wiskundige optelsom.
De begroting moet vanuit visie gedreven zijn. Er is een bescheiden start gemaakt om dit vorm te geven.
Er wordt meer betrokken bestuurd, dat wil zeggen dat alle partijen worden betrokken bij gesprekken. Van
belang hierbij is dat men kijkt wat men kan doen met de inbreng ervan.
Woonvisie; de partij is blij met betrokken besturen. De woonvisie kun je met alle betrokken partijen
opstellen. Alle input is welkom. De heer van den Hoogen vraagt aandacht voor Hekendorp bij de
woonvisie.
Westemal; er wordt al l 2 jaar geprobeerd de impasse te doorbrekell. De rechter heeft dit nu gedaan, de
kansen liggen open. Hij vraagt het college een Plan van Aanpak op te stellen in het voorjaar waarin wordt
opgenomen welke realisatiemogelijkheden er zijn.
Recreatie; de burgelneester heeft hierin een voodreffelijke rol gespeeld. De TCPO avonden zijn zeker een
aanrader. Hij vraagt het college oog te hebben voor waterreereatie en de hoogte van het bruggeld.
Duurzaamlleid; de partij wil concrete voorstellela ontvangen, geen nota's. Hij is blij dat het college een
start heeft gemaakt hier vorm aan te geven. Kijken hoe men kan komen tot betere dtlurzaalxheid.
Afgelopen oktober was de opening 750 jaar Oudewater met een groot feest, de heer van den Hoogen wil
vanaf deze plek iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk danken.
Er volgt een schorsing.
Reactie college
Reactie op Christelxunie/sGp
Wethouder De Regt geeft als reactie op de motie van de Christentlnie/sGp dat er goede afspraken zijn
gemaakt met Woerden inzake de relatie geld en prestatie en neemt daarom punt 1 van de motie niet over.
Geld is aan prestatie gekoppeld. Wat betreft punt 2: het college krijgt driemaandelijks rappodages wat
betreû de bedrijfsvoering. De raad krijgt op vastgestelde tijden ook de benodigde inforlnatie. Actuele
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ontwikkelilagen worden aan de raad gemeld middels een raadsillforlnatiebrief. Het college neemt dit punt
niet over. Wat betreft punt 3., een llacalculatie komt neer op tijdselArijvell en dat is niet de afspraak met
Woerden. Dit punt wordt ook niet overgellolnel) door het college. Aangaande punt 4 snapt de
burgemeester het verzoek. Hij benadrukt dat er in de DVO al twee evaluatieptlllten zijn opgenomen. Het
college evalueert na twee jaar zelf de Gnanciële afspraken waarlnee de DVO nader is ingevuld. Deze
evaluatie kan ter kenlaisgeving aan de raad worden toegezolldel). De motie vormt geen meerwaarde en het
college ontraadt de gehele motie.
Reaetie op VVD/D66
Burgemeester Verhoeve Ineldt dat in 20 1 5 zal worden onderzocht of Oudewater Iid kan worden van
Cittaslow. Dat is dit jaar niet gelukt. Het is het college niet duidelijk hoe de gehele raad hierin staat.
Cittaslow zal veel van de ambtelijke orgallisatie vragen. Vanuit het college is de positieve intentie er.
Wethouder Vermeij antwoordt op de deregulering,. er zijn regels opgesteld om wettelijke taken uit te
voeren. Het verlenen van de olngevingsvergullningen is er een van. Vergunnilàgen hebben te maken met
het borgen van kwaliteit. Regels zijn er om zaken mogelijk te maken. Hier lnoet op een goede manier mee
om worden gegaan. Voor 20 l 5 voorziet men dat de beschikbare menskracht en de loonsom in
overeenstemming zijn met het aantal aanvragen. Dit jaar zijn er een aantal grote projecten geweest
waarvoor externe menskracht ingehuurd is. Inhuur wordt in 201 5 niet verwacht. Het is van belang dat na
vergunlzilxgverlening ook toezicht tijdens de bouw wordt ingezet.
Burgemeester Verhoeve zegt het experiment wat in andere gemeenten plaatsvindt inzake het uitkleden
van de APV illteressallt te vinden. Als de APV verdwijnt, benje als gemeente echter llandllavingsloos.
Wethouder Vermeij antwoordt dat de kosten van het onderhoud van het Statenbad afhangt van het wat,
hoe en het moment. Dit hangt samen lnet de keuze voor een nieuw zwembad. 114 de begroting is een
voorziening van |125.000,- opgenomen. Als extra kosten nodig zijn voor onderhoud en het open houden
van het Statenbad in 201 5 dan volgt hiervoor een voorstel van het college aan de raad.
Muziekhuis/oude school; wethouder Vermeij verwijst naar een brief van 2 december 20 ) 3 waarin staat
dat de gemeente de Inogelijkheid wordt geboden om terug te komen op de verkoop zonder verdere
voorwaarden. Wat te doen met het raadsbesluit? Na het ontbinden van de overeenkolnst kan met de
illitiatiefnelners van het plan muziekhuis verdere planvorming plaatsvinden.
Lange Linschoten', wethouder Vermeij geeft aan dat in 20 l 4 onderzoeken zijn gedaan en sonderingen
zijn uitgevoerd. Dit is de basis voor verdere berekellingen betreffende de recollstructie. De eerste
werkzaalnheden zullen worden opgepakt. Als uit onderzoek blijkt dat de beschoeiing moet worden
aangepakt dan zal dit worden gedaan. Men wil duideliik hebben wat de gewenste functionaliteit is.
Wethouder De Regt merkt op inzake huishoudelijke hulp dat het wetlelijk niet mogelijk is de hulp af te
schaffen zoals andere gemeenten willen. De wethouder wil zich aan de wet houden. In Oudewater is de
lluishoudelijke hulp al gekrompen. Wat betreft Ferm Werk, Oudewater volgt een vergelijkbare methodiek
die Montfoort hanteert. Men kijkt of de uit te keren bijstand doelmatig en rechtmatig is. Dit betreft secuur
werk. Zodra er voortgang is, zal hij dit aan de raad melden.
Reactie amendement A.1 Leges omMevingsveraunnincell', wethouder Vermeij zegt dat de gemeente te
maken heeft met wettelijke taken die moeten worden uitgevoerd. De kosten en het begrote bedrag zijn
gebaseerd op een prognose van de te verwachten aanvragen. Toezicht en handhaving is bij de
olngevingsvergunning van belang. Perjaar wordt hier 3200 uur aan besteed. Wij zitlen hierbij ruim onder
de landelijke norm. Zonder de juiste vergunnin|erleningen worden de risico's groter. Het college ziet
geen noodzaak om een ander kader te hanteren en ontraadt het alnendemellt.
Reactie amendçment A.2 Onroerende zaakbelasting'. wethouder De Regt ontraadt dit amendemelzt. Het
is niet mogelijk om Woerden een taakstelling op te Ieggen zodat een Iagere verhoging kan worden
gerealiseerd.
6
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Reactie motie M.2 Uitvoeringsovereellkolnstela'. burgemeester Verhoeve ontraadt deze motie. Reden
hiervoor is dat er een oladersclleid van taken en bevoegdhedela is van college en raad. Uitwerking van de
UVO's is onderdeel van de bedrijfsvoerilag en moet gezien worden als tealnplalzlzel). Dit is een taak van
het eollege. De raad moet niet op de stoel van het college gaan zitten. De UVO's zullen ter goedkeuring
aan het college worden voorgelegd en zullen vervolgens ter kelAnisgevillg aan de raad worden gezonden.
Reactie op CDA:
Wethouder Vermeij reageert op zelfbeheer in de openbare ruimte. Hoe wil je omgaan met je wiik, hoe
wil je ze eruit laten zien? De mensen zelf zijn de wijken. Men wil met de vel'anderende aanpak aan de
slag gaan. Salnen met mensen uit de wijk kijken binnen de Gnanciële lnogelijklledell. Het college is
overtuigd salnen met de bewoners een goede kijk te vinden op infrastructurele werken. Hierdoor wordt
het beter en wellicht goedkoper.
Wethouder Vermeij geeû aan dat bij de woonvisie het laatste woord essentieel is. De nieuwe woonvisie
start hiermee. Welke doelgroep, welk type woning? Wat wil men bereiken en dan niet alleen eijfermatig?
Hiervoor dient van gedachten te worden gewisseld met alle belanghebbendelx. Men wil een vitaal
Oudewater in alle k'enlen van de gemeente. Papekop en Hekendorp worden hierin meegenomen.
Wethouder Vermeij vindt het van belang dat men de salnellleving meekrijgt in het kader van
duurzaamheid, zij moeten het doen. Volgende week is een eerste bijeenkomst over een op te zetten
duurzaamheidplatforln. De gemeente kan een voorbeeld geven door te laten zien om zij omgaan met de
energievoorziening in eigen gebouwen. De openbare verlichting wordt door middel van Led verlichting
vervangen. Er moet worden gekeken naar wat in Oudewater toepasbaar is en wat leidt tot resultatel).
Wethouder De Regt zegt dat het streven is om passend onderwijs te verbinden met het sociaal domein.
Hier is veel overleg voor nodig. Het heeû de l|adrukkelijke aandacht van de wethouder.
Reactie op de Onalallkeli'lken
Burgemeester Verhoeve reageert op de vraag wat de mogelijkheden zijn als Woerden niet levert zoals is
afgesproken? In eerste instantie gaat men uit van vedrouwen. Mocht het niet goed gaan, dan zijn in de
DVO afspraken gemaakt over niet-nakoming van de overeenkolnst. Er is een escalatielijn opgenomen.
Gestart wordt met overleg. In theorie biedt de wet uiteindelijk opschoding van betaling bij niet-llakoming
van een overeenkomst. Inzet van het college is om in dergelijke gevallen in gezalnenlijk overleg tot een
oplossing te komen.
Wethouder Vermeij vindt dat er absoluut een Plan van Aanpak moet komen inzake Westenval. De
eerste stappen zijn gezet. Intef'n zijn de eerste bouwkundige schetsen gemaakt. Het is uitenuate complex
en de wethouder ziet liever een door iedereen gedragen plan en niet per se een plan in het voorjaar.
Burgemeester Verhoeve ollderschrijft de inzet van vrijwilligers met betrekking tot recreatie. Ten aanzien
van de wate|ecreatie zijn er voorstellen in voorbereiding ter toetsing en mogelijke verbeterpuntel) van
wate|ecreatie. Oudewater heeû op dit punt een achterstand. Wat betreû het bruggeld, het college staat
open voor een andere invulling zodat de kosten verlaagd kunnen worden. Men is hierover ook in overleg
met Rijkswaterstaat. Er volgt binnenkort een stuk aan de raad over een bescheiden impuls aan de
reereatie.
Nu volgt een besloten vergadeHng waanan aparte notulen worden gemaakt en vervolgens een
schorsing.
Tweede termljn
De heer Broere (Christenunie/sGp):
Aangaande zijn ingediende motie; de wethouder zegt de resultaten en prestaties te koppelen aan een
bedrag. Tijdsehrijven vindt hij een schijnzekerheid. De heer Broere vindt dat met tijdschrijvela alle
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productieve uren bekend zijn, de uren zijn inziehtelijk. Meerwerk wordt normaal gesproken op uurbasis
gedaan. Er kan een ef|ciellcyslag plaatsvilldel: als men op basis van uren rekent. De constructie doet
recht aan de prijs/kw'aliteih/erlloudillg. Burgemeester Verhoeve zei dat het ook om vertrouwen ging. De
heer Broere villdt dat je vertrouwen moet winnen. De accountant heeft aangegeven vooral vooraf heldere
afspraken te maken en parameters op te stellen. De partij blijû bij de ingediende motie. De heer Broere
vindt dat de ingediende anze|ldelnelltell als ollderlegger dienen voor een taakstelling aan Woerden.
Burgelneester Verhoeve gaf aan het geen goede actie te vinden om nu een taakstellillg te zetten. De heer
Broere wil dan bij Woerden navragen waarom zij recent een t|kstellillg aan Oudewater heeû opgelegd
van 2 miljoen .
Het CDA sprak over een beperkte kostellstijgillg, de heer Broere vindt 1 0% niet beperkt.
De Ollalalakelijken zien volgens de heer Broere de begroting als een glazen bol.
Hij vindt het punt van VVD/D66 inzake Cittaslow een overweging waard.
De fractie is het eens met het standpunt van het CDA inzake zelfbeheer in de openbare ruilnte en hij
hoopt dat dit verder uitgewerkt wordt en dat de raad vooraf wordt geconsulteerd.
Er dient een vinger aan de pols te worden gehouden met betrekking tot de salnenwerking. Hoe wil het
college dit doen, want er is niets. Hoe kan men Gnanciële druk leggen als er alleen een wazige
onderlegger is.
Mevrouw Van Wiik (VVD/D66):
Geeft de fractievoorziûers en hun fracties een compliment over de inbreng tijdens deze raad. Het kost
veel tijd om te komen tot wat we vanmiddag laten horen. Ook zij complilnellteen de vrijwilligers inzake
750 jaar Oudewater. Zoals de heer Koffeman in zijn betoog aangaf is de sfeer binnen de raad goed. Blij
dat er nu een constructieve raad is.
De drie Z's van de Olxalankelijken spreekt de fractie van VVD/D66 aan.
Het plan inzake recreatie wat in voorbereiding is volgens burgemeester Verhoeve, is niet in de begroting
opgenomen evenals het onderhoud van het zwembad. Mevrouw Van Wijk zou het jammer vinden als er
nu al gaten vallen in de begroting. Zaken die nu al bekend zijn, dienen in de begroting te worden
meegenomen.
Het klopt dat er in de raad nog niet over Cittaslow is gesproken. De fractie vindt het jammer dat dit
onderwerp dit jaar is blijven liggen, zij wil graag adie zien, tijdslijnen weten. Er kan veel met weinig
middelen in dit geval.
Mevrouw Van Wijk is een voorstander van dualisme. Zij vindt dat de UVO's juist horen bij de
controlerende taak van de raad. Als de UVO's zijn vastgesteld dan kan de raad hierop geen invloed meer
uitoefenen. De partij handhaaft de ingediende motie dan ook. Zij vinden dat dit principieel een taak is van
de raad.
De heer Boreel vindt de motie van de Christenunie/sGp een goed opgezet stuk. De antwoorden van het
college op de motie vond hij ook goed. Het college moet de motie proberen in de geest van de tekst te
lezen. Het doel van deze motie is om mee te profiteren met de ef|ciencywillst. Hij is voorstander van de
motie. Het is voor het college een middel om op een later moment de raad te laten zien hoe gepresteerd is.
De heer Boreel vraagt het eollege aan te geven hoeveel procent van de ambtenaren er in een lagere of
hogere salarisscllaal komen in Woerden dan waar men nu inzit?
Met betrekking tot A. 1 Ieges omgevingsvergunningen. Het moet kostendekkend zijn. Als de voorspelling
is dat er minder vergunningen zullen worden aangevraagd dan zijn er ook minder kosten. Het is hem nog
steeds niet duidelijk waarom de kosten verhoogd moeten worden.
Wat betreft deregulering; het doel is om het aantal regels te verminderen. Men kan steekproefsgewijs
colltrolerel). Met minder regels kan de kwaliteit van besturen en de leelaarlleid worden verhoogd.
Aangaande A.2 OZB; de fractie daoht dat de OZB zelfs kon worden verlaagd nu de Iluizenprijzen weer
stijgen. Hij is geen voorstander van verhogingen van belastingen waarvan het doel niet duidelijk is. Hij is
8
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niet perse tegen belastingverhogingell, maar wil graag weten waar deze extra inkolnsten aan uitgegeven
worden.
De heer Van Winden wil ook graag dat er actie komt bij de Lange Linscllotely, er had in ieder geval een
start kunnen worden gemaakt. Voordat grote bedragen over tafel gaan, wil het college eerst zorgen voor
oplossilagen en dall over de bedragen praten. Met betrekking tot de zorg stelt de fractie voor reserves op
te bouwen binnen het zorgbudget zodat excessieve gevallen ook bekostigd kunnen worden.
De heer Koffeman:
Hij heeû de inleiders aangehoord en merkt op dat er geen echte illlxoudelijke kritiek is op het fknctionerel)
van het college. Hij vindt dat hierbij een welgemeend complilnellt aan het college op zijn plaats is, zeker
nu de sluitende begroting ook veel goede dingen biedt.
De heer Koffeman vindt niet dat zowel het CDA als de Onalankelijkel) de verkiezingsbelohen hebben
gebroken. De opva|ingen over de OZB heeft het CDA altijd waargemaakt. Mevrouw Van Wijk
interrumpeed en zegt dat heer Koffeman in 20 l 2 heeft aangegeven dat een OZB verhoging niet
acceptabel was tegelijkedijd met andere Iastenverzwarillgen. Nu is de Iastellverzw'aring nog zwaarder,
maar wordt de OZB wel verhoogd met maar Iiefst l 0%? De heer Koffeman antwoordt dat de verhoging
van 1 0% niet is œ'n de Iosse eindjes aan elkaar te knopen. 11) de begroting zijn een aantal zaken geregeld
door deze verhoging zoals het aantal subsidies. De heer Boreel merkt op dat de voorbeelden die de heer
Koffeman vanavond heeft genoemd geen verklaring is voor de verhoging van de OZB met 10%. De heer
Koffeman reageert dat men dan hierin fundamellteel van mening verschilt.
De heer Koffefnall vindt dat er een relatie ligt tussen passend onderwijs en leerlingenvervoer. In
Oudewater maken hiervan nu 60 kinderen gebruik. Door inzet van passend onderwijs zal het
leerlingenvervoer drastisch kunnen veralAderen.
De fractie ontvangt graag concrete voorstellen inzake duurzaalnheid.
De heer Koffeman erkent dat men bezig is met de Lange Linsclaotel), maar wil ongelukken voorkomen
door de gevaarlijke plekken zo spoedig mogelijk aan te pakken.
Met betrekking tot de ingediende motie M.1 volg't de pal-tij het advies van het college.
Amendement A. 1 de verhoging van 25% is ollvoldoende om de menskracht te dekken. Een verlaging
zoals in het amendement voorgesteld zal dan ook niet worden ondersteund.
Motie 54.2 over de UVO kan men volgen via de begroting. De con|olerende taak van de raad beweegt
zich prominent in de begroting. Een UVO is een vertaling van de afspraken die in de raad zijn gemaakt.
Als er dingen fout mochten gaan m.b.t. een UVO dan kan de wethouder daarop |ngesproken kunnen
worden. De motie wordt niet door het CDA gesteund.
In reactie op de heer Van Winden inzake het opbouwen van reserves binnen het zorgbudget meldt de heer
Koffeman dat het niet zo kan zijn dat deze binnen het zorgbudget worden opgebouwd. Daar gaat het om
de zwakkeren in de samenlevillg. Het opbouwen van mogelijke reserves kan via de verhoging van de
OZB. De heer Van Winden reageert dat het hem juist gaat om de zwakkeren te helpen. Men moet zorgen
dat als er een zorgvraag is, deze ook direct kan worden aangepakt en er dus geld beschikbaar voor is. De
heer Koffeman zegt dat met het beschikbare geld voor de zorg geen mogelijkheden tot het opbouwen
van reserves is, al het geld is t.b.v. de inzet van de zorg. Mevrouw De Vor zegt dat de gemeente al eerder
een potje hiervoor heeft opgebouwd. De heer Van den Hoogen vraagt de heer Van Winden waar het geld
vandaan moet komen om deze resen'es op te bouwen? De heer Van Winden antwoordt dat door een
andere aanpak in de zorg het geld beter kan worden besteed, waardoor geld over kan blijven voor
excessieve gevallen.
De heer Van den Hoogen sluit aan bij het compliment over de inzet van de raadsleden voor deze
vergadering. Hij reageert op de opmerking van de heer Broere inzake een gliazen bol. De fradie vindt dat
de begroting in de toekomst kijken is. N.a.v. de opmerking dat de coalitiepaëijell hun verkiezillgsbeloAell
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hebben gebroken, vraagt hij een aantal voorbeeldela te noemen. De heer Broere zegt dat de partijen in
een bijeellkolnst in de Klepper hebben gezegd tegen een OZB verhoging te zijn. Ook hebben de
Olna|lankelijken tijdens de verkiezilagsstrijd aangegeven voor een geheel zelfstalldig Oudewater te gaan
en tegen samen|verking te zijn en vervolgens is ingestemd met de ambtelijke salnellvoeging. De heer
Van den Hoogen fnerkt op dat de Ollalalakelijkejl in geen enkel pleidooi over een verhoging of
verlaging inzake de OZB heeft gesproken. Een dergelijke ingreep is a|lallkelijk van de begroting. Wat
betreft de zelfstandigheid van Oudewater. Hier heeft de partij mee geworsteld. De partij is wat
bijgebogel|, maar heeft vastgellouden aan de beloften, het garanderen van een zelfstaT|dig Oudewater. De
heer Koffeman vindt dat dergelijke zaken niet ongegrond mag worden verkolldigd. Die avond in de
Klepper ging het niet over de OZB, maar over BiZ, het betrof dus een ander onderwerp. Het CDA heeft
geen beloften verbroken en vindt excuses van de heer Broere hier op zijn plaats.
De heer Boreel vindt dat beide coalitiepadijen hun handen in onschuld wassen. Hij onderstetllzt de
opmerking van de heer Broere in deze en vindt het terecht dat dit wordt aallgestipt.
De heer Van den Hooeen:
Hij zegt dat de Onalankelijkel| voor een zelfstandig Oudewater zijn. Besttltlrlijke zelfstandigheid is nooit
een issue geweest.
Hij snapt de inbrengt inzake de regeldruk, maar snapt ook dat het college op handhaving moet kunnen
sturen. Niet alles hoeft te worden afgeschaû, maar men kan wel ergens beginnen. Mevrouw Van Wijk
merkt hierbij op dat de APV niet helemaal hoeû te worden afgeschaû, maar kan wel in een afgeslalpkte
Vornl.
OZB verhoging is geen sylnpathieke maatregel, maar er moest een keer een inhaalslag worden gemaakt.
De afgelopen jaren zijn de reserves nauwelijks gevuld,
Er is volgens de heer Van der Hoogen geen direct relatie tussen de OZB en de huizelzprijzen. De OZB is
een absoluut getal.
Wat betreft de lnotie M. 1 er is in de salnen|verking een bewtlste keuze gemaakt om te kijken naar
kwaliteit. Dit is een afweging die je maakt. De fractie vindt het belangrijk om lopende het jaar te
evalueren. Er dient goed te worden gemonitord. Als blijkt dat het niet goed werkt, dan moet men
gezalnenlijk kijken hoe dit verbeterd kan worden.
M.b.t. amendement A. 1 waar je diensten levert voor producten naar de markt mogen confonne prijzen
worden gerekend. Het is een onsylnpathieke maatregel, maar is keihard nodig.
Wat betref de motie 1$1.2 de UVO is een uitvoeringsilzstrument van het college, hoe vervelend dit voor de
raad ook mag zijn. Zijn fractie is met een bestuurlijke werkelijkheid geconfronteerd door de fracties die
vorig jaar december met de DVO hebben ingestemd. Het is belangrijk de taken duidelijk te scheiden. De
raad kan zich wenden tot haar instrumenten zoals het budgetrecht. Hij verzoekt het college wel in de
toekomst de raad in een eerder in het traject mee te nemen. Hij neemt graag kennis van de evaluatie zoals
deze door het college zal worden gedaan.
lnzake de samellwerking wil hij wel graag de achterkant dicllûimmeren en vraagt naar de mogelijkheden
aan het einde van de rit indien het niet volgens afspraak verloopt. Mevrouw Van Wijk merkt hierbij dat
als men nu niet meegaat met de ingediende motie over de UVO men dan het heû weer uit handen geeft.
Nu kan men vooraf inzien waar we heengaan. De heer Van den Hoogen wil graag praktische
lnogelijkheden bij acute uitvoeproblelnell, er moeten ook middelen zijn halverwege het proces en niet
alleen aan het einde.
De heer Boreel verlaat de vergaderii|g wegens andere verlllichtinge|l.
De heer Broere vindt dat in dit geval zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Er is nu een kans om iets aan te
sturen als de UVO eerst voor goedkeuring Iangs de raad komt.
10
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De heer Van den Hoogen wil dat Oudewater tools heeft om sturing te geven in de salnelawerkilag. Hij wil
graag in een eerder stadium een evaluatie en niet pas over twee jaar.
Er volgl een schorsing.
Reactie college
Wethouder De Regt geeh aan dat het meerwerk opgevangen wordt op de grote hoop. Als iets meerwerk
oplevert dan is dat zo. We krijgen het product waarvoor we hebben betaald. Het is niet mogelijk om mee
te liften met de efGciencyslag van Woerden.
Burgemeester Verhoeve is benieuwd naar de lnening van de andere fracties inzake Cittaslow. Het
college kan alleen actie ondernemen als de gehele raad hierachter staat.
Burgemeester Verhoeve roept inzake de UVO's op tot rolvastlaeid. Het college gaat over de uitvoering,
de raad over controle en het stellen van kaders. De raad hoort zich niet te bemoeien met de manier van
raad wenst te sturen, dan kan zij het beste haar eigen rechten en instrumenten
uitvoering. Als de
gebruiken.
Wethouder Vermeij zeg't dat de medewerkers per 1 januari 20 1 5 rechtspositiolaeel overgaan naar
Woerden. Hun positie blijû zoals deze is. Er komen 5 lnedesverkers in een andere functie die hoger is
ilagesclzaald. Dit kost ons geen geld, dit betaalt Woerden. Medewerkers die Iager uit zouden komen,
blijven hetzelfde salaris behouden. Hier is geen efficiency te behalen en dat moetje ook niet willen.
Wethouder De Regt zegt dat de verhoging van de OZB zal worden besteed aan algemene zaken, het
zwembad, de lange Linschoten. Als de verhoging niet wordt doorgevoerd, dan moet men ingrijpen in
onder andere de subsidies.
Wethouder Vermeij zegt dat het geld dat dit jaar bescllikbaar is gesteld voor de Lange Linschoten ook al
deels is gebruikt voor onderzoek en sollderingell. Zoals de plannen nu zijn, zal over een halfjaar de schop
de grond in gaan in overleg met de omwolzendelè. Acute problemen worden gemonitord en indien nodig
wordt direct ingegrepen.
Wethouder De Regt zegt dat er voor speciale gevallen en tegenvallers in de zorg een bovenregionale
regeling is opgesteld waaraan Oudewater meedoet. Als de kosten in de zorg meevallen, kan dit in de
buffer worden opgenomen.
Het tekort bij Ferm Werk betreft een prognose en is nog niet zeker. Het bedrag van f l 87.000,- wordt
volgens recente berichten niet hoger. Deze tegenvaller zal niet in het fonds worden meegenomen.
Wethouder Vermeij meldt dat er men bezig is met een voorstel inzake zonnepanelen op het dak van het
stadskantoor.
Burgemeester Verhoeve zegt dat er voor de zomer een moment met de raad komt om de tussenbalans
inzake de samenwerking met Woerden op te maken (toezeaeine). 111 overleg met het presidium zal
worden gekeken naar de handigste vorm. Met betrekking tot de escalatieladder, een DVO is een
privaatrechterlijke opereellkomst tussen twee bestuursorganen. Zij dienen bestuurlijk met elkaar om te
gaan. Als de afspraken niet worden nagekomen, gaat men op korte termijn met elkaar in gesprek en volgt
men de escalatieladder. Als niets werkt, komt men uit bij het burgerlijk wetboek, maar u begrijpt dat men
zo niet met elkaar om wenst te gaan.
Stemmine over ineediende amendementen:
Mevrouw Van Wijk verzoekt om lzoofdelijke stemming inzake de twee amelldementen en de motie die
door VVD/D66 zijn ingediend.
Conclusie A.1 Leges omgevingsvergunningen: het amendement wordt vemorpen met 9 stemmen
teeen en 3 stemmen voor (Mw. Geerdes tegen, dhr. Van der Hoogen tegen, dhr. Knol tegen, dhr.
Koffelnan tegen, mw. Noordberg tegen, mw. De Vor tegen, mw. Van Wijk voor, dhr. van Wiillgaarden
tegen, dhr. Wildeman tegen, dhr. Van Winden voor, dhr. Broere voor, dhr. de Bruijn tegen).
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Gemeente Ouhbvatst-
Te|woorstel Notulen Raad 6 november 2014 van raadslid W.K. Knol
M.b.t. punt 3. pajxina 1 I , derde alinea van onder. wordt voorqesteld om aeliik na de volcende tekst:
Met betrekking tot de escalatieladder, een DVO is een privaatrechterlijke overeenkomst tussen
twee bestuursorganen. Zij dienen bestuurlijk met elkaar om te gaan. Als de afspraken niet worden
nagekomen, gaat men op korte termijn met elkaar in gesprek en volgt men de escalatieladder. Als
niets werkt, kolnt men uit bij het burgerlijk wetboek, maar u begrijpt dat men zo niet met elkaar
om wenst te gaan.
toe te voe|en de tekst:
De heer Knol spreekt zijn vrees uit dat het doorlopen van de escalatieladder eindeloos lang kan
gaan duren. De burgemeester antwoordt dat de escalatieladder binnen enkele weken kan worden
doorlopen. Als de partijen het niet eenï worden, kan dat leiden tot opschoding van de betalingen.
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Conclusie A2. Onroerende zaakbelastingen: het amendement wordt vezavorpen met 9 stemmen
teeen en 3 stemmen voor (Mw. Geerdes tegen, dhr. Van der Hoogen tegen, dhr. Knol tegen, dhr.
Koffeman tegen, mw. Noordberg tegen, mw. De Vor tegen, mw. Van Wijk voor, dhr. van WiilAgaardela
tegen, dhr. Wildeman tegen, dhr. Van W'inden voor, dhr. Broere voor, dhr. de Bruijn tegen).
Finale stemminz over het voorstel:
Conclusie inzake programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018: het voorstel wordt
aaneenomen met 9 stemmen voor en 3 teeen (Cllristenulxie/sGp tegen, de Ona|lankelijkel) voor, CDA
voor, VVD/D66 tegen).
Stemmine over ineediende moties:
Conclusie M.1 Uiwoeringsovereenkomsten met Woerden: de motie wordt vemorpen met 9
stemmen teeen en 3 stemmen voor (Christellunie/sGp voor, de Onalallkelijkela tegen, CDA tegen,
VVD/D66 voor).
Conclusie 1$1.2 Uiwoeringsovereenkomsten (UVO9s): de motie wordt venvorpen met 9 stemmen
teeen en 3 stemmen voor (Mw. Geerdes tegen, dhr. Van der Hoogen tegen, dhr. Knol tegen met
stelnverklarilag dat hij het teleurstellend vindt dat het zo gegaan is en hoopt dat in de toekomst niet meer
dergelijke overeelxkomstell op deze wijze tot stand worden gebracht, dhr. Koffeman tegen, mw.
Noordberg tegen, mw. De Vor tegen, mw. Van Wijk voor, dhr. van Wijlagaal'den tegen, dhr. Wildeman
tegen met stelnverklarilag dat hij zich aansluit bij de woorden van de heer Knol, dhr. Van Winden voor,
dhr. Broere voor, dhr. de Bruijn tegen).
4. Sluitine
De voorzitter sluit de vergadering om 2 1 .03 uur en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng. Hij bedankt de
aanwezige sectorlaoofden voor hun inzet in de afgelopen jaren en wenst hen sueces in Woerden.
Gewijzigd/ ' '' ' d vastgesteld in de openbare vergrxfing van 1 1 december 20 1 4.
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Toezeeeineen van het colleee:
Burgmeester: voor de zomer van 20 l 5 komt er een moment met de raad om de tussellbalalls inzake de
samellwerking met Woerden op te maken. In overleg met het presidium zal worden gekeken naar de
handigste vorm.


