-- CONCEPT -Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 29 oktober
2015 om 20.00 uur in het stadhuis aan de Visbrug 1 in Oudewater.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Er is voor alle aanwezigen een kleine traktatie vanwege de 10.000ste inwoner van de gemeente
Oudewater. Ter informatie; vanwege dit inwoneraantal heeft de raad recht op 2 extra raadsleden, mits
46 dagen voor de verkiezingen het inwoneraantal nog steeds 10000 is.
2. Vaststelling agenda
Raadslid Koffeman dient een motie vreemd aan de orde van de dag in en wil deze bij voorkeur bij
agendapunt 5 bespreken. Het onderwerp is vluchtelingen. De voorzitter dient het volgende
ordevoorstel in: bij agendapunt 5 wil hij deze motie en de update over dit onderwerp vanuit het college
samenvoegen. Alle raadsleden gaan akkoord.
3. Behandeling ingediende vragen door de leden (art 32 RvO)
Er zijn geen vragen ingediend.
4. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergaderingen van 9 juli en 24 september
2015
Notulen 9 juli 2015
De voorzitter meldt dat er tekstwijzigingen zijn binnengekomen. Na overleg in het presidium is het
voorstel om de letterlijk gesproken tekst over te nemen in de notulen om alle mogelijke
onduidelijkheid te voorkomen.
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Raadslid Van Wijk vraagt of het de gehele tekst betreft of een specifiek deel? De voorzitter
antwoordt dat het een gedeelte van pagina 11 van de notulen betreft. Alle raadsleden gaan akkoord met
de wijziging. Raadslid Koffeman trekt zijn oorspronkelijk verzoek aangaande in.
Raadslid Van Wijk vraagt naar de achtergrond voor de letterlijke tekst. De voorzitter antwoordt dat
in dit geval volstrekte duidelijkheid gewenst was. Normaal gesproken is dit niet nodig.
Raadslid Knol vraagt een bevestiging van het college over het onverkort uitvoeren van de ingediende,
goedgekeurde en aangenomen motie.
De voorzitter antwoordt dat het college de opdracht in de motie uit zal voeren.
De aangepaste notulen worden vastgesteld.
Notulen 24 september 2015
Iedereen gaat akkoord met de voorgestelde tekstuele wijzigingen. De aangepaste notulen worden
hiermee vastgesteld.
Raadslid Knol vraagt een bevestiging van het college over het onverkort uitvoeren van de ingediende,
goedgekeurde en aangenomen motie. Wethouder De Regt zegt dat het college de motie zal uitvoeren
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter Verhoeve citeert uit de Bergrede (1975) van oud politicus Aantjes betreffende de
vreemdeling: ‘de vreemdelingen worden niet gehuisvest, ze worden gediscrimineerd en uitgewezen.
Dit laten wij doen, tenzij we ze nodig hebben’.
In 2015 worden ze niet massaal uitgewezen, maar wel met pijn en moeite gehuisvest. Oudewater is al
een aantal weken in overleg in regioverband aangaande deze problematiek. Voor deze regio is
kleinschalige opvang beter passend met respect voor de zorgen die leven in de samenleving.
Vanmorgen is weer vergaderd en is besloten de raden te informeren over de afspraak de taakstelling
statushouders voor 2016 en 2017 gezamenlijk te realiseren. Het betreft in totaal 1000 statushouders
voor de Lopikerwaard de komende twee jaar. Voor Oudewater gaat het om 40 tot 80 statushouders.
Dit zijn de huidige cijfers vanuit het COA. Vandaag heeft de raad hierover een Raadsinformatiebrief
ontvangen.
Wethouder De Regt brengt zijn complimenten over aan de vrijwilligersorganisaties die bezig zijn met
de opvang. Door deze organisaties vroegtijdig bij het proces te betrekken is de gemeente goed
voorbereid.
Wethouder Vermeij zegt dat door de samenwerking in de regio meer flexibiliteit kan worden
bewerkstelligd in tijd en ruimte waardoor meer slagkracht ontstaat.
Raadslid Koffeman meldt dat de motie wordt ingediend door het CDA, de Onafhankelijken en de
ChristenUnie/SGP.
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2015
Onderwerp: vluchtelingen in Oudewater
De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Oudewater,
overwegende dat:
-

-

de burgemeester van Oudewater een bijdrage aan het debat inzake de opvang van
vluchtelingen in Oudewater in de vorm van een artikel ‘Vluchtelingen in Oudewater’ in de
lokale media heeft geplaatst (zie o.a. De IJsselbode de dato 20 oktober 2015);
de raad een heldere en eenduidige communicatie inzake ontwikkelingen met betrekking tot de
opvang van vluchtelingen in Oudewater van overwegend belang acht;
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draagt het college op:
- onderschrijven de inhoud en uitwerking van boven aangehaald artikel;
- dringen aan op maximale inspanning inzake een heldere, actuele en eenduidige communicatie
inzake ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen met de inwoners van
Oudewater;
- dringen er op aan dat de raad tijdig bij elke relevante ontwikkeling met betrekking tot de
opvang van vluchtelingen wordt betrokken;
en gaan over tot de orde van de dag.
Motie wordt ondertekend en maakt deel uit van de beraadslagingen.
Tijdens dit punt is raadslid Van den Hoogen voorzitter
Reactie college:
Burgemeester Verhoeve vindt het een sympathieke motie en ziet deze als een steunbetuiging en
ondersteuning van de door het college ingezette lijn. Eenduidige communicatie is hierbij een
belangrijk punt.
Raadslid Broere vindt eenduidige en heldere communicatie onmisbaar. Hij is blij dat het college hier
veel waarde aan hecht.
Raadslid Van Wijk vindt het een sympathieke motie, maar deze voegt niets toe. Het wordt al
uitgevoerd door het college.
Raadslid Noordberg hecht veel waarde aan communicatie, deze moet niet eenzijdig blijven, het
daadwerkelijke gesprek moet worden opgezocht.
Raadslid Koffeman vindt dat de raad zelf ook verantwoordelijk is voor communicatie.
Burgemeester Verhoeve dankt de raadsleden voor de opmerkingen. Hij meldt dat naar aanleiding van
zijn brief in de IJsselbode over de vluchtelingenproblematiek al door diverse bewoners contact is
opgenomen. Het college gaat met deze mensen in gesprek. Als er concreet zicht is op de realisatie van
de woningen zal het communicatie aspect hierbij worden meegenomen.
Conclusie motie: de motie wordt unaniem aangenomen.
6. Raadsvoorstel (15R.00526) inzake renovatie brandweerkazerne
Raadslid Van den Hoogen is bij dit punt voorzitter.
Raadslid Wildeman zegt dat de fractie instemt met het voorstel. Nadat het voorstel eerder in maart is
teruggegeven aan het college, is het voorstel aangepast en zijn de zaken die eerder niet of onduidelijk
waren in dit voorstel verwerkt. Er is meer duidelijkheid over het vastgoedbeleid van de VRU en
kosten opgenomen in de begroting. Inzet en enthousiasme van vrijwilligers niet alleen waardering in
woorden, maar ook in daden. Het voorstel leidt tot betere facilitering. De fractie juicht het
duurzaamheidsaspect toe. Dit is een belangrijk onderwerp in het bestuursakkoord. De gemeente geeft
hiermee goed voorbeeld. De fractie is blij met de toezegging van het college in het forum dat het
Oudewaterse bedrijfsleven zo veel mogelijk wordt betrokken bij de verbouwing.
Raadslid Van Wijngaarden zegt dat het vorige voorstel nauwelijks een onderbouwing bevatte van de
financiële dekking en de aard van overdracht juridisch of economisch was raadselachtig. Deze punten
zijn in het voorliggende voorstel grotendeels opgehelderd. Er is een beleidsrichting van een opzet voor
een gebruikersovereenkomst en de financiële dekking is onderbouwd. Het gebruik om niet door de
VRU is een andere richting, over welke de fractie positief is. De burgemeester heeft in het forum de
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toezegging gedaan zodra de financiële commissie meer informatie heeft dit aan de raad te doen
toekomen. Hij verzoekt deze informatie zo spoedig mogelijk te sturen zodra deze bekend is.
De kazerne dient goed, eigentijds en volgens de arbo-normen te worden ingericht om op deze wijze de
waardering kenbaar te maken naar de vrijwilligers. De fractie stemt in met het voorstel.
Raadslid Van Winden zegt dat de fractie minder gelukkig is met het voorstel, de aanloop was niet
echt fraai en onder andere is de dekking van de financiering niet helemaal naar tevredenheid opgelost.
Ook zijn de kosten toegenomen. Het is de fractie niet duidelijk waar en of dit echt noodzakelijk was.
Zijn fractie had graag wat creatieve oplossingen gezien. De fractie is zeker voor een goede
brandweerkazerne, maar men dient wel zorgvuldig met het gemeentegeld om te gaan. Het is niet zeker
wie de kazerne in bezit krijgt. Het is door de burgemeester wel toegezegd dat de raad hierover gaat,
maar als binnen de VRU alle andere raden akkoord gaan, dan heb je als raad weinig te zeggen. De
bedragen voor de exploitatie en het onderhoud zijn schattingen, voor een gemeente is het dan moeilijk
om er gunstig uit te springen.
Raadslid Broere steunt het voorstel met wat kanttekeningen. Het is jammer dat de beheerconstructie
en financiële onderbouwing hiervan nog mist.
Voorzitter Van den Hoogen stelt voor dat de portefeuillehouder het stuk mag verdedigen, maar dat
de vragen al in het forum zijn gesteld. Het debat kan aan de raad worden overgelaten.
Reactie college:
Burgemeester Verhoeve zegt m.b.t. de financiële commissie dat de cyclus van november niet wordt
gehaald. Het wordt het Algemeen Bestuur (AB) van januari 2016. Los daarvan moet Oudewater
zorgen dat de kazerne op orde is. Het is eigendom van Oudewater. Niemand kan ons dwingen ons
eigendom af te staan. De VRU gaat niet over het eigendom van Oudewater. Het is wel verstandig om
afspraken te maken over het beheer. Na renovatie volgt een nieuw onderhoudsplan met een financieel
plaatje. Dan moet worden bekeken of dit zelf wordt gedaan of via de VRU. De burgemeester wil elke
indruk wegnemen dat het college er even een ton bij heeft gedaan. Alles is zeer zorgvuldig en scherp
bekeken en onderzocht.
De exploitatie van zonnepanelen zijn voor eigen rekening. Dit betreft de eigen energierekening
waardoor we daar zelf op inwinnen.
Conclusie: het voorstel wordt unaniem aangenomen.

7. 1e Bestuursrapportage 2015
Raadslid Wildeman heeft de rapportage op twee punten beoordeeld, hoe ziet het eruit als instrument
en inhoudelijk. Als instrument is het in basis een goed document. De fractie ziet graag een
samenvattend overzicht van de knelpunten (niet alleen financieel) toegevoegd. De fractie ziet graag
een opsomming van de positieve en negatieve afwijkingen. De fractie verzoekt de eerstvolgende
rapportage eerder aan te bieden aan de raad, nu is een aantal financiële zaken achterhaald.
Inhoudelijk gezien ziet men dat op een groot aantal terreinen achterstand is ontstaan. Er is te weinig
zichtbaar en concreet gemaakt hoe deze achterstanden zullen worden weggewerkt. Wellicht komt de
fractie tijdens de algemene beschouwingen volgende week terug op de rapportage.
Raadslid De Vor is blij met de rapportage en dankt het college en de betrokken ambtenaren. De
rapportage geeft inzicht in de uitvoering en de stand van zaken van belangrijke zaken. Op een aantal
punten loopt de realisatie achter en het wordt niet duidelijk welke bijsturing hiervoor wordt gedaan.
Deze rapportage is hiervoor een goed middel. Tijdens het forum heeft de wethouder toegezegd in het
college te spreken over de vorm van rapportage. Het is handig als hiervoor een voorstel door het
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college wordt opgesteld en aan de auditcommissie wordt toegezonden. De fractie kan instemmen met
het voorstel.
Raadslid Boreel vindt het een bondige rapportage over on going concern en de lopende projecten.
De fractie ziet graag voor bijsturing een politieke agenda. Het betreft nu en statische rapportage. De
fractie had de rapportage graag eerder ontvangen. Deze rapportage geeft zijn inziens meedogenloos
aan dat het college voor 2015 geen sluitende begroting heeft aangeleverd. Er is nu een tekort van
€ 400.000 waarvan € 100.000 structureel en € 300.000 incidenteel, ondanks de OZB verhoging. Deze
tekorten komen nu ten laste van de Algemene Reserve. Deze uitgaven hadden kunnen worden
voorzien. Er kan niet nogmaals op deze wijze worden begroot, dan raakt de Algemene Reserve op. Hij
hoopt dat dit een les is voor 2016. Uit de rapportage blijkt dat er veel kosten zijn gemoeid met het
inwinnen van juridische adviezen. Dit vindt de fractie onnodig als er goede afspraken met de
betreffende partijen worden gemaakt. Als voorbeeld stelt hij een juridisch advies aangaande de
sanitairunit bij de SVO.
Raadslid Broere dankt de opstellers van het rapport. Dit betreft een vervanging van de voorjaars- en
najaarsverantwoording. Het betreft een bijsturingselement, maar hij ziet dat in het stuk niet terug. Hij
is er voorstander van de rapportage eerst door te auditcommissie te laten gaan. Het is vooral een
financiële rapportage. Voor het zomerreces werd een motie aangenomen aangaande de samenwerking
met Woerden. De voortgang samenwerking met Woerden moet in deze rapportage worden
opgenomen. Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp is de auditcommissie een goede plaats om deze
rapportage te bespreken. Hij vraagt de wethouder de rapportage auditproof te maken met de benodigde
financiële gegevens.
Reactie college:
Wethouder De Regt is blij te horen dat de raadsleden het in basis een goed document vinden. Hij
dankt alle medewerkers die zich hier mee bezig hebben gehouden. De rapportage is gedetailleerd
gemaakt omdat de raad dit wilde. Mocht de raad het anders willen, dan wordt het lastig de
verwachtingen te managen. Het samenvattend overzicht is voor hem niet onduidelijk, hij hoort graag
wat hiervan wordt verwacht. Het college probeert de gegevens zo spoedig mogelijk aan de raad te
geven zodat de gegevens niet achterhaald zijn. Dit betreft een leerjaar door de samenwerking met de
gemeente Woerden. De achterstanden zijn bekend, het college loopt hier niet voor weg. Voor
informatie over specifieke achterstanden verwijst de wethouder naar de betreffende
portefeuillehouders. Wat betreft de bijsturing, het college is in onderhandeling met de gemeente
Woerden op basis van de gedane ervaringen. Er wordt gekeken hoe de samenwerkingsvorm binnen de
DVO kan worden gesteld.
De wethouder meldt dat een rapportage aangeeft wat er is gebeurd en de stand van zaken. De
auditcommissie is een uitstekend podium om over de systematiek van de financiële rapportage te
praten. Hij zegt toe zijn best te doen om een globaal, discussievoorstel aan de auditcommissie te doen
toekomen voor de cyclus van november. (= toezegging)
De opmerking van raadslid Boreel over het tekort van € 400.000 meldt de wethouder dat hierin ook
een aantal wettelijke rechten zit. Als hier meer beroep op wordt gedaan vanuit de samenleving kost dit
meer. Dit kan men niet incalculeren. De discussie over het tekort wordt wellicht relevant als de
jaarrekening wordt besproken, want het jaar is nog niet voorbij.
Het voorstel van raadslid Broere het stuk via de auditcommissie te laten gaan ondersteunt de
wethouder niet. De auditcommissie gaat over de systematiek van de financiële verantwoording. De
verantwoording zelf is voor de raad.
Burgemeester Verhoeve zegt dat wat de politieke agenda betreft de raad wordt bediend, een concept
politieke agenda volgt in het presidium van 9 november. Wat betreft de sanitairunit, dit gaat over een
door onze ambtenaren opgesteld contract waar een jurist naar gekeken heeft.
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Tweede termijn:
Raadslid Wildeman zegt dat de detaillering een lastig punt blijft. In de praktijk zal blijken wat
wenselijk is. Strikt formeel genomen is een rapportage een weergave van de afgelopen periode, maar
politiek gezien wil men weten wat daar vervolgens mee wordt gedaan. Het is mooi als in dezelfde
rapportage wordt opgenomen wat de veranderingen/verbeteringen zijn.
Een begroting is altijd sluitend, het is aan het college om het verschil tussen daadwerkelijke uitgaven
en inkomsten patroon en de begroting zo klein mogelijk te houden.
Raadslid De Vor is blij dat een globaal voorstel vanuit het college richting de auditcommissie komt.
Wat betreft de toezending van deze rapportage vindt zij dat het juist in samenhang met de begroting
moet zijn. De stand van zaken levert ook input voor de begroting van volgend jaar. Hier zal in de
auditcommissie nog op worden teruggekomen.
Raadslid Boreel zegt dat er allerlei excuses zijn om niet met de begroting uit te komen. Het college
dient een plan te hebben zodat er geen incidentele kosten komen. Hij hoopt dat een deel van de
€ 400.000 nog wordt ingelopen. De rapportage staat niet op zichzelf, je wilt dat er een stuk feedback
zit voor de begroting. Raadslid Wildeman merkt op dat een groot deel van het tekort komt door een
lagere uitkering van het gemeentefonds. Dit werd pas bekend na de bespreking van de begroting vorig
jaar. Raadslid Broere zegt in de auditcommissie nog uitgebreid terug te komen op het stuk.
Wethouder De Regt beaamt dat het grootste verlies komt door de verlaging van de uitkering uit het
gemeentefonds. De overheid is geen bedrijf, de gemeente is in hoge mate afhankelijk van de overheid.
Je kunt deze zaken niet vooraf voorspellen.
De wethouder zegt zeker niet lankmoedig te zijn. In de begroting welke volgende week wordt
besproken kunnen de raadsleden zien dat het aanzienlijk beter is gesteld met de algemene reserve.
Met betrekking tot bijsturing. Het college is blij met de opgedane kennis en heeft dit meegenomen in
de gesprekken met de gemeente Woerden. Er gebeurt wel degelijk iets naar aanleiding van de
gegevens uit de rapportage, deze worden niet in de rapportage gezet. In de auditcommissie zal worden
gesproken over de procedures.
Conclusie: het voorstel wordt unaniem aangenomen.

8. Raadsvoorstel (15R.00531) inzake toestemming wijze gemeenschappelijke regeling RHC
Rijnstreek en Lopikerwaard
Conclusie: het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

9. Raadsvoorstel inzake Bedrijven Investeringszone (BIZ) Tappersheul
Dit punt wordt conform voorstel vastgesteld.

10. Begotingswijzigingen
Dit punt wordt conform voorstel vastgesteld.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.19 uur.
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Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2015.

Drs. O.F. Matheijsen

mr. drs. P. Verhoeve

griffier

voorzitter
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