
 

Motie 
 

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020 

 

 

Onderwerp: Woningprogramma en openbaar aanbesteden Oranje Bolwerck 
 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 

 

Overwegende dat: 

 

1. De bevolking van de gemeente Oudewater meer dan gemiddeld vergrijst; 

2. Ouderen als gevolg van de hervorming van de ouderenzorg én de voortschrijdende 

individualisering langer zelfstandig moeten en willen wonen; 

3. Veel Oudewaterse jongeren graag in Oudewater willen blijven wonen; 

4. De bestaande woningvoorraad beide doelgroepen onvoldoende mogelijkheden biedt 

voor passende huisvesting (koop en huur), zowel kwalitatief als qua prijs; 

5. Het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid zo goed mogelijk moet worden afgestemd 

op de lokale woningbehoefte; 

6. De beschikbare ruimte voor woningbouw beperkt is; 

7. Het gemeentebestuur nadrukkelijk regie moet voeren op de invulling van de schaarse  

binnenstedelijke bouwlocaties; 

8. De gemeenteraad het eerste en laatste woord dient te hebben bij het opstellen van 

bouwplannen, inclusief het woningprogramma  

9. Door de gemeente ontwikkelde bouwplannen in beginsel openbaar dienen te worden 

aanbesteed, uit een oogpunt van onafhankelijkheid, gelijke kansen en om elke 

verdenking van bevoordeling te voorkomen.  

 

 

 

 

 



 

Draagt het college op: 

 

- Een woningprogramma voor de bouwlocatie uit te werken dat maximaal recht doet 

aan de plaatselijke woningbehoefte; 

- Hiertoe minimaal 20 levensloopbestendige appartementen (geschikt voor jong en 

oud) met een koopprijs van maximaal € 160.000 op te nemen in het 

woningprogramma); 

- Het woningbouwprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; 

- Het globale bouwplan (passend in het BKW en het bestemmingsplan), voorzien van 

het woningprogramma openbaar aan te besteden en te gunnen aan de hoogste bieder; 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik 
                                    

 

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 5 november 2020 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

        

                             ………………………….. ……………………….. 

 

                             …………………………..        ……………………….. 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

mr. A. van der Lugt                        W. Groeneweg 
 

 

 

 


