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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oudewater, gehouden op 26 maart
2014 om 20.00 in het stadhuis aan de Visbrug in Oudewater.
Aanwezie
De heer P. Verhoeve
De heer J.W. van Wijngaarden
De heer J.R.C. van Everdingen
De heer R.P.A. van Aalst
De heer G. van den Berg
De heer I.P.F. Boreel de Mauregllault
De heer J. Broere
De heer K. de Bruijn
De heer R.A. van den Hoogen
De heer W.K. Knol
De heer G. Koffeman
De heer H.F. van Leusden
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
voorzitter
wethouder
wethouder
griffier
(PvdA) lid
(VVD/D66) lid
(Christenunie/sGp) lid
(CDA) Iid
(De Onalankelijken) lid
(De Onagankelijken) Iid
(CDA) Iid
(CDA) Iid
(CDA) lid
(VVD/D66) lid
(De Olla|ankelijken) Iid
(VVD/D66) lid
Afwezie
Mevrouw M.C. Geerdes
Notulen: Mevrouw F. Six Dijkstra, Tekstbureau Talent
(De Ona|lankelijken) Iid
1. Openine
De voorzitter, burgemeester Verhoeve, heet allen welkom op deze raadsvergaderil|g, die een bijzonder
karakter lleelt. Vanavond wordt afscheid genomen van een raad die Oudewater de afgelopen vierjaren
heeû gediend. Mevrouw Geerdes heeft zich afgemeld. Na een moment van stilte wordt de vergadering
geopend.
2. Vaststelline aeenda
De agenda wordt ongew'ijzigd v'astgesteld.
3. Behandelinz inzediende vraeen door de Ieden (artilkel 37a Reelement van Orde)
En zijn geen vragen binnengekomen.
4. Vaststelline notulen raadsverzaderina 13 februari 2014
De notulen van 13 februari 20 l 4 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
5. lneekomen stukken en mededelineen
Er zij|l geen Inededelillgen. Er zijn geen vragen over de lijst van ingekomen stukken.
Hamerstukken
6. Wachtlil'stverordenlne WSW 2014
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
7. Gewiiziede GGD-bezrotina 2014-1
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
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8. Vaststellen beschermde bomenliist
De raad besluit unaniem conform het voorstel.
9. Instellen commissie zeloofsbrieven
De voorzitter stelt voor om de volgende raadsleden aan te stellen in de Commissie Geloofsbrieven: de
heer Boreel de Mauregnault, de heer Van den Hoogen en mevrouw De Vor. De raad stemt hiermee in en
daarmee is de commissie als zodanig benoemd.
10. Onderzoek geloofsbrieven, oordeel over het verloop van de verkiezingen en besluit toelating
nieuwe raadsleden
De voorzitter wijst erop dat de raadsleden het concept-besluit bij dit agendapunt voor zich aalltreffelx. Hij
geeû het woord aan mevrouw De Vor, voorzitter Commissie Geloofsbrievell.
Mevrouw De Vor vertelt dat de commissie gisteravolad bijeen is geweest en dat deze de stukken heeft
beoordeeld. Zij leest voor wat in het rapport is opgenomen:
é'De comnlissie uit de raad van de gen|eente Oudewater in wier handen werden gesteld de geloofîbl-ieven
en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de op vrtjdag 21 maart 2014 tot lid van
de raad van de gemeente Oudewater benoemden,
de heer LP.F. Boreel de Mauregnault
de heer J Broere
de heer K de Brujn
nlevroubsl M C. Geerdes
de heer R.A.. van den Hoogen
de heer W.K. Knol
de heer G. Koffeman
nlevrouw .1r G. Noordberg
mevrouw JJ de Vor - van de Bunt
mevrouw A.P.M van Wtjk
de heer .1 |JI van Wqngaarden
de heer A. Th. Wildeman
de heer A.J. van Winden,
rappol-teel-t de raad van de gemeenten Oudewater, dat zlj bflvengenoel|lde bescheiden heeh onderzocht en
in orde bevonden. Gebleken is dat de benoenlden aan alle in de Gelneentev,et gestelde eisen voldoen.
De commissie adviseert daaronl om de benoemden toe te laten als lid van de raad van de gemeente
Oudewater. ''
De voorzitter bedankt de eommissie voor onderzoek en het rapport, dat zal worden gepubliceerd op de
website van de gemeente na instemming door de raad.
Hij maakt de raad attent op een speciale editie van het |G-lnagazille, waarin een interessant artikel staat
over de zogeheten dubbele pet. Het gaat over jurisprudentie over stemmen in de raad indien een raadslid
Iid is van een bepaalde verenigillg, club of actiegroep. Dit artikel geeft volgens spreker helder weer wat
de laatste stand van zaken is Ilieromtrellt.
De voonzitter constateed dat het besluit tot toelating van de benoemden tot de raad met algemene
instemming wordt aanvaard. En dat de raad ook met algemene stemmen heeû besloten tot het uitspreken
dat de organisatie en het verloop van de verkiezingelz op rechtmatige wijze hebben plaatsgevollden. Hij
felicitee| de nieuwe raadsleden met hun toelating tot de raad.
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11. Afscheid vertrekkende Ieden raad en fora
De voorzitter stelt vast dat een tweetal raadsleden afscheid neemt van de raad, te weten de heren Van den
Berg en Van Leusden. Hij is verheugd dat er falnilieleden en belangstellellden zijn gekomen vanavond.
Hij geeft het woord aall de heer Koffeman, die een dankwoord uitspreekt namens ziin fractie richting
met name de heer Van Leusden. Hierna richt de heer Van den Hoogen zich tot de heer Van Leusden. Hij
memoreert het fu|lctiolleren van de heer Van Leusden in de raad. De voorzitter bevestigt de
dankwoordell en ook hij richt het woord kol't tot de heer Van Leusden, waarna de heer Van Leusden zelf
eindigt met een korte beschouwing over zijn periode in de raad van Oudewater.
Hierna volgt een woord van afscheid van de heer Van den Berg. Eerst richt de heer Peter Boere zich
namens de PvdA tot de heer Van den Berg. Vervolgens heeft de heer Van den Hoogen een woord van
dank voor de heer Van den Berg, waarna voorzitter Verhoeve dit afscheid besluit met zijn eigen
dankwoord. Hij overhandi| namens het gemeentebestuur de zilveren stadspenning aan de heer Van den
Berg. De heer Van den Berg maakt daarna gebruik van de gelegellheid een woord te richten tot de raad
en neemt afscheid als raadslid namens de PvdA.
Mevrouw Van Wijk spreekt tot slot een dankwoord uit richting beide scheidende raadsleden.
Voorzitter Verhoeve noemt de ve|rekkelade forumleden en herînnert aan het vele werk door hen
verricht: de heer Gert Kats, de heer Jan den Butter, de heer Sander Bus, de heer Ben de Vors de heer
Walther Kok en mevrouw Mariëtte Versluijs. Deze forumleden zullen later een attentie ontvangen.
De raadsleden ontvangen van de voorzitter een stuk chocolade met een foto van het stadhuis er op en een
karikaturale tekening van de raad, gemaakt door de kunstenaar Jan Hensema uit Dordrecht,
12. Sluitine
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn en haar inzet in de afgelopen raadsperiode. Na een moment van
stilte sluit hij om 2 1 .00 uur de vergadering.
/ongezilzigd vastgesteld in de openbare vergqg|èlng van 8 mei 20 14.
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