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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 27 maart 2014 om 20.00 uur
in het stadhuis aan de Visbrug 1 in Oudewater.
Aanwezie
De heer P. Verhoeve
De heer J.W. van Wijngaarden (CDA)
De heer J.R.C. van Everdingen
De heer R.P.A. van Aalst
De heer I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66)
De heer J. Broere (Christenunie/sGp)
De heer K. de Bruijn (CDA)
De heer R.A. van den Hoogen (De Onaopankelijken)
De heer W.K. Knol (De Olzalankelijkela)
De heer G. Koffeman (CDA)
Mevrouw Y.G. Noordberg (De Onalankelijken)
Mevrouw J.J. de Vor - van de Bunt (CDA)
Mevrouw A.P.M. van Wijk (VVD/D66)
De heer A.T. Wildeman (De Onalallkelijkell)
De heer A.J. van Winden (VVD/D66)
Afwezia
Mevrouw M.C. Geerdes
Notulen
Mevrouw M. van Steijn, Tekstbureau Talent
(De Ollalallkelijken)
voorzitter
wethotlder/raadsl id
wethouder
griftier
I id
Iid
l id
l id
l id
l id
lid
1. Openine
De voorzitter, burgemeester Verhoeve, opent de installatievergaderillg van de nieuwe raad en heet allen
welkom. Met kennisgevilzg afwezig is mevrouw Geerdes (De Onaflallkelijken). Mevrouw Geerdes wordt
gei'nstalleerd in de eerstvolgende raadsvergaderillg. De voorzitter geeft gelegenheid voor een ogenblik
van stilte ter voorbereiding.
2. Installatie en beëdieine van de nieuwe raadsleden
De burgemeester verzoelkt de aanwezigen te gaan staan. Met de belofte die de raadsleden zullen afleggen
wordt publiekelijk onderstreept dat het raadswerk geen hobby is maar een ambt, waartoe de raadsleden
geroepen zijn door de burgers die op hen gestemd hebben. De burgemeester benadrukt dat raadsleden niet
alleen werken voor hun eigen fractie maar zich vooral zullen inzetten voor het algemeen belang van
Oudewater. Hij pleit ervoor dat de raadsleden zich de kolnende 4 jaar zullen Iaten zien in de stad; dat is
nog belangrijker dan het overleg aan de vergadedafels. Cchieem de tijd voor uw volksvedegenwoordigende
rol, maak dat u het vertrouwen van de burgers waard bent.'' De burgelneester wenst de nieuwe raad veel
kracht en wijsheid toe en verzoekt hen in groepjes voor de collegetafel aan te treden om de eed of de
belofte af te Ieggen.
De raadsleden van De Onalankelijkell en VVD/D66 Ieggen de belofte af (itlèlat verklaar en beloof ik' ).
De raadsleden van CDA en Clxristellullie/sGp leggen de eed af, zij zweren (çZo waarlijk helpe mij God
almaclltig'').
De burgemeester feliciteeë de nieuwe raadsledel), waarna hen een boeket bloemen wordt overhandljà.
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Aan ieder raadslid wordt de Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers gemeente Oudewater 20 l 3''
uitgel'eikt, alsmede een artikel uit Binnenlallds Bestuur over i|ltegriteit.
3. Vaststellinz aeenda
De agenda wordt ongeNvijzigd vastgesteld,
Bespreekstukken
4. Aanwiizine plaatsve|aneend voorzitter van de raad
De heer R.A. van den Hoogen is door alle fracties voorgedragel) als plaatsveaangend voorzitter van de
gemeenteraad. Er zijn geen tegenkalldidaten. De heer Van den Hoogen wordt bij acclamatie lnet
algemene stemmen gekozen.
5. Aanwiizinu Ieden van de aeendacommissie
Met algemene stemlnen worden de leden van de agelldacommissie aangesteld. De voorziuers van de fora,
aangevuld met de fractievoorziûers van de fracties die geen forumvoorzi|er Ieveren.
6. Benoemine (plv) voorzitters en (plv) leden van de fora
Met algemene stemmen wordt besloten om de volgende personen te benoemen als (plv.) tijdelijk
voorzi|er, lid of plaatsvervangend lid van de fora Samenleving en Ruimte:
Tiideliik voorzitter Forum Samenlevine:
de heer A.TII. Wildeman (De Onalankelijken)
Tiideliik plaatsvenaneend voorzitter Forum Samenlevine:
de heer K. de Bruijn (CDA)
Leden forum Samenlevine:
de heer C.W.M. Stolwijk (De Onalankelijken)
mevrouw M.C. Geerdes (De Onaclankelijken)
de heer G. Koffeman (CDA)
mevrouw J.J. de Vor - van de Bunt (CDA)
mevrouw M.L. Schouten - Hupkes (VVD/D66)
de heer A.J. van Winden (VVD/D66)
mevrouw J.W.W. de Wit - Groenendijk (Cllristelzunie/sGp)
Plv. Ieden forum Samenlevine:
mevrouw Y.G. Noordberg (De Onalankelijken)
mevrouw J.P.G. Konings - Janmaat (De Ollalankelijkell)
de heer H.F. van Leusden (CDA)
de heer K. de Bruijn (CDA)
de heer I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66)
de heer A.M. Blanker (VVD/D66)
de heer H.L.C. Alles (Christenunie/sGp)
Tiideliik voorzitter Forum Ruimte:
mevrouw A.P.M. van Wijk (VVD/D66)
Tiideliik plaatsve|aneend voorzitter Forum Ruimte:
de heer H.L.C. Alles (Christellunie/sGp)
Leden forum Ruimte:
de heer W.K. Knol (De Ona|allkelijken)
de heer A.TII. Wildeman (De Olla|zankelijken)
de heer H.F. van Leusden (CDA)
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de heer K. de Bruijn (CDA)
de heer S. van Dam (VVD/D66)
de heer I.P.F. Boreel de Maureglaault (VVD/D66)
de heer J, Broere (Clzristenunie/sGp)
Plv. Ieden forum Ruimte:
de heer R.A. van den Hoogen (De Onalankelijken)
de heer E.R. de Haan (De Ona|ankelijkell)
de heer G. Koffeman (CDA)
de heer A.M. Blanker (VVD/D66)
de Leer A.J. van Winden (VVD/D66)
mevrouw J.W.W. de Wit - Groenelldijk (Christenunie/sGp)
De burgemeester feliciteed allen met hun benoeming en heet expliciet de çecht' nieuwe leden van de
fora van harte welkom; mevrouw Sjanet de Wit - Groellendijk, mevrouw Ans Koning - Janmaat, de heer
Erik de Haan, de heer Gijs Hoogenboom, de heer Serge van Dam en mevrouw Macky Schouten -
Htlpkes.
7. Benoemint (plv) leden van de auditcommissie
Met algemene stemmen wordt besloten om de volgende personen te benoemen als lid of
plaatsve|angend Iid van de auditeomlnissie:
Leden:
de heer A.TIA. Wildeman (De Olla|lallkelijkel|)
mevrouw J.J. de Vor van de Bunt (CDA)
mevrouw A.P.M. van Wijk (VVD/D66)
de heer J. Broere (Christenunie/sGp)
Plv. leden:
de heer E.R. de Haan (De Onalankelijken)
de heer K. de Bruijn (CDA)
de heer G.W.J. Hoogenboom (VVD/D66)
de heer H.L.C. Alles (Christelzunie/sGp)
8. Sluitine
Na een moment van stilte sluit de voorzitter de vel'gaderl'llg om z'o. 1 7 uur.
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,.rp.r.. X..P.A. van Aalst . . drs. P. Verhoeve
rç'griffer , oorzitter
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