
-- CONCEPT -- 

Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 30 april 2015 

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 E. Geldorp       wnd griffier 

Mevrouw I. Christ       notuliste 

De heer J. Broere   (ChristenUnie/SGP) ` lid 

De heer K. de Bruijn   (CDA)    lid 

Mevrouw M.C. Geerdes  (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  

 

Afwezig: dhr. Van den Hoogen, dhr. Boreel de Mauregnault, dhr. Knol 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor 

de aanstaande griffier van Oudewater de heer Onno Matheijsen. 

De heer Van den Hoogen en de heer Boreel zijn afwezig. De heer Knol is later i.v.m. file. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

 

3. Raadsvoorstel (15R.00260) inzake benoeming griffier 

Na het vertrek van  de heer Van Aalst is de heer Matheijsen uit 60 kandidaten door de commissie 

gekozen. Raadslid Koffeman meldt dat de selectiecommissie/werkgeverscommissie bestond uit 

hemzelf, raadslid Broere, raadslid Van Wijk en raadslid Van den Hoogen.  

De commissie is unaniem van oordeel dat hij voldoet aan de gestelde kwalificaties. Hij zal starten 

op 18 mei 2015. De heer Geldorp en de heer Lucassen zullen tijdens de inwerkperiode beschikbaar 

blijven.  

De voorzitter stelt raadslid Van Winden, raadslid De Vor en raadslid Geerdes aan als leden van 

het stembureau. Er wordt schriftelijk gestemd. Hiervoor wordt de vergadering kort geschorst. 

Raadslid Geerdes meldt dat er 10 stemmen zijn uitgebracht en dat er 10 stemmen voor 

benoeming zijn. De leden van het stembureau worden uit hun taak ontheven.  

De heer Matheijsen legt ten overstaan van de raad de belofte af en ontvangt een bos bloemen. De 

vergadering wordt kort geschorst zodat de nieuwe griffier kan worden gefeliciteerd. 

De voorzitter bedankt mw. Jolanda van den Heuvel voor haar hulp bij de sollicitatieprocedure en 

hij hoopt op een constructieve samenwerking. 



 

 

4. Behandeling ingediende vragen door de leden (artikel 32 Regl. van orde) 

Vraag raadslid Noordberg: 

Staat de gemeente Oudewater een tekort op het WMO budget te wachten? 

Bijna driekwart van de gemeenten verwacht dit jaar een tekort op het Wmo-budget. De gemeenten 

proberen de verwachte tekorten zo laag mogelijk te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van 

Transitiebureau Wmo. Het bureau onderzocht hoe gemeenten vorig jaar de zorg hebben ingekocht 

voor de Wmo 2015. Dat meldt Gemeente.nu. 

Uit het onderzoek valt verder op dat gemeenten dat wijkgerichte begeleiding, kortdurend verblijf 

en persoonlijke verzorging nauwelijks hebben ingekocht. Niet meer dan drie procent van de 

gemeenten geeft aan dat zij een van deze vorm van zorg hebben gecontracteerd. 115 Wmo-

projectleiders vulden een vragenlijst in over zorginkoop, daarnaast zijn er tientallen interviews 

gehouden. Gemeenten proberen het tekort in te perken door bijvoorbeeld ervan uit te gaan dat ze 

een lager volume voor ondersteuning gaan inkopen. Volgens een klein deel van de respondenten is 

dat de enige manier om de bezuinigingen opgelegd door de overheid. 

Wethouder De Regt antwoordt dat er nu geen indicatie is dat een tekort voor 2015 kan worden 

voorzien. De gemeente Oudewater heeft de kanteling al eerder ingezet, waardoor de WMO zonder 

de AWBZ taken al behoorlijk ingekrompen was. Er zijn in Oudewater ook geen ontslagen 

gevallen bij de Huishoudelijke Hulp. Nu de WMO met AWBZ, naar aanleiding van gesprekken 

met aanbieders is eerder de indruk dat men onderproductie heeft dan overproductie. Financieel ligt 

de gemeente goed op koers. De aparte zorgtaken zoals persoonlijke verzorging is niet apart 

ingekocht, maar is ondergebracht onder begeleiding waardoor allerlei soorten van zorg kunnen 

worden geregeld. 

 

5. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 19 maart 2015 

De notulen worden conform voorstel vastgesteld. 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken. 

Burgemeester Verhoeve deelt mee dat Zijne Majesteit de Koning de viering van de stad op 3 juli 

zal bijwonen. Hij verzoekt de raadsleden die dag vrij te houden. Hij verzoekt de raadsleden ook op 

4 mei om 19.00 uur aanwezig te zijn in de Grote Kerk ten behoeve van de dodenherdenking. Er zal 

namens de raad een krans worden gelegd. 

 

7. Raadsvoorstel (15R.00166) inzake Integraal Veiligheidsplan 

Raadslid Koffeman is tijdens dit agendapunt voorzitter. 

Raadslid Wildeman zegt dat de fractie in kan stemmen met het verlengen van het bestaande 

IVP tot het nieuwe plan wordt vastgesteld. Hij wil hierbij de volgende suggesties toevoegen. 

Hij vraagt aandacht voor de nog niet gehaalde doelstelling met betrekking tot de 

verkeersveiligheid, vooral het terugdringen van de parkeeroverlast en de overlast van zwaar 

verkeer. Dit kan en moet op lokaal niveau gedaan worden. Als het niet lokaal geregeld kan 

worden dan kan worden aangesloten bij regionale ontwikkelingen. Preventie heeft een 

belangrijke rol en kan zelfstandig worden opgepakt. 

Raadslid Van Wijk sluit aan bij de laatste opmerking van raadslid Wildeman, preventief 

handelen in het kader van het IVP. De fractie vindt dat de focus van het IVP moet liggen bij 

het bestrijden van drank- en drugsgebruik bij de jeugd. Hier kan een preventieve werking 

vanuit gaan. Een nieuw IVP zal waarschijnlijk goedgekeurd worden in de raad van december. 



De fractie concludeert dat er voor 2015 geen IVP is. De uitvoeringsplannen in het vorige plan 

zijn uitgevoerd en het beschikbare budget hiervoor is op, een financiële paragraaf voor 2015 

mist. Er is voor 2015 geen focus. 

Raadslid De Vor complimenteert de politie en de BOA. De getoonde inzet heeft geresulteerd 

in betere veiligheid en de doelstellingen zijn veelal gehaald. Extra toezicht bij evenementen is 

duidelijk zichtbaar. Er is meer aandacht voor horecaoverlast. Aandachtspunten zijn dat er wat 

betreft de horecaoverlast voor direct omwonenden nog meer naar tevredenheid kan worden 

opgelost. Ook de verkeersveiligheid en de preventie van drank en drugs bij jongeren dient 

prioriteit te krijgen. 

 

Reactie college 

Burgemeester Verhoeve bedankt de raad voor hun brede waardering en steun. Hij wil het 

ambtelijk team bedanken voor hun inzet. Preventie drank en drugs bij de jeugd wordt 

meegenomen als prioriteit. Hij begrijpt de opmerking van raadslid Van Wijk over de focus 

voor 2015. Dit is juist de reden dat het voorstel hier nu ligt. De focus van vorig jaar wordt in 

2015 vastgehouden. Deze blijft onverkort overeind waardoor er wel degelijk een IVP is dit 

jaar. Raadslid Van Wijk bij interruptie, de focus is prima, maar er is geen uitvoeringsplan en 

geen geld. Burgemeester Verhoeve zegt dat de ambtelijke inzet en de inzet van de BOA blijft 

hetzelfde waardoor inhoudelijk vorm blijft worden gegeven aan het IVP.  

Overlast van zwaar verkeer en parkeren is in de gebiedsscan niet genoemd, maar hierop is wel 

actie ondernomen. Dit is niet goed meetbaar, maar voor het parkeerbeleid is nu een BOA en 

de snelheid is inmiddels onder controle. Wat betreft de horecaoverlast, afspraken hierover 

kunnen niet helemaal worden ondervangen in de huidige techniek. Er wordt serieus gekeken 

naar ander instrumenten. Blijvend punt van  aandacht is er voor geluidsoverlast van 

evenementen en ook van uitgaanspubliek. Door middel van project TOP X ( persoonlijke 

aanpak van probleemjeugd) is men bezig met preventie van drank en drugs. In Oudewater zijn 

dit er nu 6. Met hen zijn gesprekken geweest met burgemeester en politie.  

 

Conclusie: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

 

8. Raadsvoorstel (15R.00164) inzake Zienswijze DVO / begroting Ferm Werk 2015  

Raadslid De Vor zegt dat de fractie ziet dat men op de goede weg is met elkaar. Er zijn al 

verbeteringen zichtbaar. De extra inzet in de afgelopen periode werpt zijn vruchten af. 

Uitgangspunten hierbij zijn integraliteit en een gezamenlijke aanpak, ook met Welzijn Oudewater. 

Vraaggerichte dienstverlening op individueel niveau en maatwerk. Als raad wil men er door goede 

informatievoorziening goed bij worden betrokken. De fractie heeft er vertrouwen in en gaat mee 

met het voorstel. 

Raadslid Van Winden zegt dat Ferm Werk een uitdaging van formaat is en dat het de aandacht 

heeft van het bestuur van Oudewater. De fractie wil dat de gemeente terughoudend is met het 

maken van specifieke afsprakenvoor diverse gemeenten, het maakt de bedrijfsvoering er niet 

makkelijker op. Nu is een robuust en eenduidig beleid van belang. De interactie tussen Ferm Werk 

en bedrijven in Oudewater is summier. Men moet de bedrijven verleiden te participeren in het 

geheel. Initiatieven vanuit de samenleving verdienen de steun van de gemeente. De fractie vraagt 

te kijken naar de rechtmatigheid en doelmatigheid en recht te doen aan mensen die een uitkering 

ontvangen.  

Raadslid Broere zegt dat er nog veel verbeterpunten zijn, maar dat men op de goede weg is. Hij 

vindt de zienswijze van Oudewater te soft. Hij vindt de zienswijze van de gemeente Woerden 



sterker opgesteld. Wellicht kan Oudewater hierop meeliften. De begroting van 2016 komt volgens 

de procesagenda in januari 2016, voorkeur heeft het om deze in december 2015 te ontvangen.  

Raadslid Wildeman zegt dat de portefeuillehouder woord heeft gehouden en dat de begroting 

zoals gezegd in april is ontvangen. Er is sprake van een duidelijke verbeteringsslag. Hij wil ook 

dat de begroting voor 2016 in 2015 wordt aangeboden. De fractie kan instemmen met het voorstel. 

Hij vraagt de portefeuillehouder naar het aantal mensen in de bijstand langer dan 5 jaar. Dit ligt in 

Oudewater hoger dan de omliggende gemeenten. Wat is de oorzaak. 

 

Reactie college 

Wethouder De Regt is blij te horen dat eensgezind geconstateerd wordt dat we op de goede weg 

zijn, maar er nog niet zijn. Er zijn belangrijke slagen gemaakt.  Hij deelt de mening van raadslid 

De Vor dat de integrale samenwerking met Welzijn Oudewater van belang is. Het verzoek om als 

raad goed op de hoogte te worden gehouden is duidelijk. Hij dringt bij Ferm Werk aan op een 

raadsinformatiebijeenkomst. De portefeuillehouder verzoekt de raadsleden dan ook daadwerkelijk 

te gaan. Hij begrijpt het verzoek van raadslid Van Winden om terughoudend te zijn met specifieke 

wensen, het is een precaire balans. Oudewater heeft andere wensen dan andere gemeenten en wil 

dat dan ook gerealiseerd zien. De interactie met bedrijven is essentieel, de samenleving moet 

banen bieden, er zijn inmiddels met de top 40 van bedrijven gesprekken gevoerd. In juli komt 

hiervan een tussenstand. Wat betreft de rechtmatigheid van bijstandsgerechtigden kan nog niet 

gezegd worden dat mensen aantoonbaar in de bijstand zitten die deze onrechtmatig ontvangen. 

Hier is tijd voor nodig, de sociale recherche is hiermee bezig. Als men onrechtmatig bijstand 

ontvangt en dit juridisch standhoudt, zal deze worden stopgezet. De portefeuillehouder zegt dat de 

zienswijze van Oudewater anders is dan Woerden omdat de politieke situatie ook verschilt. Hij 

vindt de zienswijze niet te soft. De planning van Ferm Werk is een DB besluit en deze neem je 

met elkaar. Er zijn afspraken gemaakt over de begrotingsstukken. Er wordt nu omgeschakeld naar 

een productbegroting, men zal wederom hun stinkende best doen om de begroting 2016 eerder te 

laten sturen. Mensen die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten is een zorgelijk onderdeel, de 

afstand naar de arbeidsmarkt is enorm. Hierbij is het bedrijfsleven hard nodig. Mensen die vanuit 

de WW naar de bijstand gaan worden zo spoedig mogelijk opgepakt omdat de afstand naar de 

arbeidsmarkt voor hen minder is. Statushouders komen niet vanuit de WW en voor hen is er per 

definitie een afstand tot de arbeidsmarkt, voor hen is een andere aanpak nodig. 

 

Tweede termijn 

Raadslid Van Winden zegt dat de fractie waarde hecht aan het vormgegeven van de identiteit 

binnen Ferm Werk, maar dat de financiële en organisatorische situatie soms dwingt tot andere 

gedachten. Hij kan zich voorstellen dat een aantal trajecten niet werken en dat er dan versmalling 

plaats moet vinden om te komen tot een robuuste organisatie. 

Raadslid Noordberg vraagt of Welzijn Oudewater een rol kan spelen bij mogelijke inzet voor 

vrijwilligerswerk? 

 

Reactie college 

Wethouder De Regt zegt dat er balans moet zijn tussen eenduidigheid en een cafetariamodel voor 

4 gemeenten. Het is niet de bedoeling dat alle gemeenten wat anders willen, dit is een 

verantwoordelijkheid van het DB. Variatie kan zolang deze goed in de hand wordt gehouden. 

Wat betreft de vraag van raadslid Noordberg. Een traject om arbeidservaring op te doen is 

nadrukkelijk de bedoeling met een rol voor Welzijn Oudewater. Hiervoor zijn wel organisaties 

nodig. Het is nog niet concreet, in eerste instantie wil men via reguliere kanalen aan het werk 



komen. Een derde van het bestand moet met middelen op termijn deels betaald aan het werk 

komen.  

 

Conclusie: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2015. 

 

 

O.F. Matheijsen    mr. drs. P. Verhoeve 

griffier      voorzitter 

 


