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Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Ouderkerk
op donderdag 30 juni 2005 om 20.00 uur.

Aanwezig:
de voorzitter: de heer J.H. Oosters
de wethouders: de heren L.G.I. Barth en L.G. van Winden
griffier: mevrouw M. Metz
raadsleden: (PvdA) de heren L.F. Mudde en A.A. Smit;

(CDA) de heer J.H. Verkerk;
(VVD) de heren J.H. Peters, R.C.M. Timmermans en G. Vonk Noordegraaf;
(SGP) de heren M.van Doeland, J.W. van der Ham en T. Simons;
(ChristenUnie) de heren M. Bregman en F. Brouwer.

Afwezig: de heren R.A. Advocaat en R.L.M. Brieskorn
Notulen: mevrouw P. Heijne

1. Opening
VOORZITTER: dames en heren, van harte welkom bij onze raadsvergadering.
Ik wil graag de heer Brouwer vragen het ambtsgebed voor te dragen en u te verzoeken te gaan staan.
De heer BROUWER: almachtige, barmhartige, genadige God! In vergadering samengekomen ter
behartiging van de ons toevertrouwde openbare belangen, bidden wij U om de nodige wijsheid om
onze bestuurstaken naar behoren te volbrengen. Geef ons een klaar inzicht in hetgeen met voorbijzien
van welk ander oogmerk het algemeen belang van ons vordert en doe op onze besluiten Uw onmisbare
zegen rusten. Amen.
VOORZITTER: dank u wel, mijnheer Brouwer. Wij hebben een bijzonder volle agenda bij deze
raadsvergadering. Dat hoort ook een beetje zo vlak voor het zomerreces. De fractievoorzitters hebben
in hun wijsheid bepaald dat de agendapunten binnen de reguliere vergadertijd moeten kunnen worden
afgewikkeld. Ik wil als uw voorzitter u daarbij proberen te helpen door u te verzoeken kort en bondig
te zijn, elkaar bij voorkeur niet te gaan herhalen maar aan te sluiten bij hetgeen uw voorganger heeft
gezegd en te proberen de agenda op een zakelijke en goede manier voor elf uur af te ronden.
Wij hebben berichten van verhindering van de heer Advocaat en de heer Brieskorn.
Ik zal een nummer trekken voor het geval wij vanavond een hoofdelijke stemming krijgen. Een
eventuele hoofdelijke stemming vangt aan bij nummer 11 op onze lijst en dat is de heer Van Doeland.

1.a Vaststelling van de agenda
VOORZITTER: wie over het vaststellen van de agenda? Mijnheer Peters.
De heer PETERS: mijnheer de voorzitter. De VVD fractie stelt een drietal wijzigingen voor.
Wij stellen voor om agendapunten 8 en 9a te laten vervallen. De redenen hiervoor zijn als volgt. Bij
behandeling in de commissie FEA zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt welke op dat moment
door de wethouder niet of onvoldoende konden worden beantwoord. Deze vragen en opmerkingen
zouden schriftelijk aan ons worden beantwoord. De door ons ontvangen antwoorden zijn echter
onvolledig dan wel van onvoldoende kwaliteit. Diverse opmerkingen die in de commissie zijn gemaakt,
zouden in de stukken worden verwerkt. Helaas is dit beperkt gebleven tot de wijziging van één
bladzijde van de programmarekening.
Wij willen een extra agendapunt opvoeren en dat is de brief die wij vandaag hebben ontvangen inzake
het tijdelijk kerkgebouw Abelenlaan. Wij zouden deze brief graag opvoeren als agendapunt 6a.
VOORZITTER: dank u wel. Zijn er andere opmerkingen over de agenda? Dat is niet het geval.
Is hier steun voor het eerste voorstel van de VVD fractie om de agendapunten 8,
kadernota/voorjaarsnota en 9a, programmarekening te laten vervallen? Dat is niet het geval. Ik stel
vast dat de agendapunten blijven staan.
Het voorstel om onder agendapunt 6a als nieuw agendapunt het tijdelijk kerkgebouw Abelenlaan op te
voeren. Is daar behoefte aan? Mag ik als uw voorzitter er op wijzen dat voor zover hier stukken zijn die
vanmiddag naar u zijn toegekomen deze de bedoeling hebben dit in een later stadium met elkaar te
gaan bespreken. Ik wil waken voor het voeren van halve discussies. Dit advies geldt van mijn kant. Bij
het college is alle bereidheid om het voorstel nu te bespreken maar wellicht is vanavond niet het
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geëigende moment, ook gegeven de drukte op de agenda.
De heer VERKERK: kan de VVD de urgentie aangeven waarom behandeling nu zou moeten?
De heer PETERS: de inzagetermijn loopt tot 1 september 2005 maar de eerstvolgende
raadsvergadering is ook pas in die tijd. Het duurt bijna twee maanden voordat we hierover kunnen
spreken. Vandaar dat we het vanavond willen bespreken. Vooral ook omdat wij argumenten hebben
om geen artikel 17 procedure te starten.
VOORZITTER: wordt de urgentie op dezelfde manier gevoeld door de anderen? U steunt het wel, dat
zijn er zes.
De heer VAN DER HAM: mijnheer de voorzitter. Mijn fractie steunt het verzoek niet. De reden gehoord
hebbende, is reden te meer het verzoek niet te steunen omdat artikel 17 toepassing een bevoegdheid
is van het college. Ik wil die bevoegdheden zuiver hebben.
VOORZITTER: dat is vooruitlopen op het inhoudelijke agendapunt.
De heer BROUWER: mijnheer de voorzitter. Wij hebben één brief en een heleboel geruchten en
dergelijke waarmee wij zijn geconfronteerd. Als hierover moet worden gesproken dan wil ik graag
meer informatie hebben dan deze ene brief. Wij lopen inderdaad het door u geschetste risico dat je nu
alle kanten heengaat zonder dat je de onderliggende zaken kent.
VOORZITTER: in die gedachte kan ik mij voorstellen dat u de commissie VROM in augustus aangrijpt
om hier met elkaar over te praten. Dat biedt volop de gelegenheid om ook eventueel met behulp van
ambtenaren te discussiëren. Ik begrijp dat de VVD fractie persisteert in zijn voorstel en dat de VVD
wordt gesteund door de PvdA en CDA. Voor het voorstel stemmen de zes fractieleden van VVD, CDA
en PvdA. Tegen het voorstel stemmen de vijf fractieleden van CU en SGP. Het voorstel is hiermee door
de raad aangenomen. Deze brief wordt onder agendapunt 6a opgenomen.
Andere opmerkingen over de agenda? Dat is niet het geval.

1.b Spreekrecht burgers
VOORZITTER: van tevoren hebben zich de heren Van Schelven en Schouten gemeld. U heeft vijf
minuten.
De heer VAN SCHELVEN: ik heb geen vijf minuten nodig. Bij een beslissing die de rest van ons leven
gaat bepalen, is enige tijd wel op zijn plaats. Ik spreek namens de bewoners van Tuindorp. De
bewoners van Tuindorp hebben ernstige bezwaren tegen het thans voorliggende bouwplan Tuindorp.
In onze brief van 14 juni jl. aan uw raad hebben we dat in detail weergegeven. Een kort resumé.
1. Waardevermindering door planschade. Wij zijn stellig overtuigd dat op dit moment, mocht de

situatie zich voordoen, onze huizen onverkoopbaar zijn respectievelijk dat op basis van de
onduidelijkheid over wat hier gaat gebeuren er sprake is van een ernstige waardevermindering.

2. In de exploitatieovereenkomst heeft instituut SAOZ gezegd dat er bijna geen planschade valt te
vrezen. Ik begrijp niet waar ze dat vandaan halen. De twee huizenblokken passen niet in de
bestaande lage bebouwing. Het nokhoogteverschil tussen de bestaande en geplande bebouwing
zal minimaal 5,5 meter zijn op korte afstand van onze woningen. Hier kom ik straks op terug.

3. Op korte afstand van de gevel ontstaat een inbreuk op onze privacy. Dat hebben we gezegd en
dat blijven wij handhaven. Wij zien dat niet anders. Een ernstige vermindering van lichtinval in
winter, voor- en najaar. Het bezonningsmodel is naar onze smaak niet geheel de realiteit.

4. Een belangrijk thema: de bouwschade. Adriaan van Erk heeft in een brief die bij de raadsstukken
van 16 juni 2005 zat, gezegd dat naar aanleiding van de inspraak op 18 juni jl. ze zich niet
kunnen vinden in de toonzetting en verwijtende woorden waarop het gesprek met de heer
M. van Erk heeft plaatsgevonden. Dat is kennelijk een misperceptie want het gesprek met de heer
Van Erk en de bewoners heeft op een hele rustige manier plaatsgevonden. De toonzetting bij het
inspreken op 8 juni jl. van mijn kant had een wat verwijtend karakter aan het adres van Van Erk
en de gemeente. Men kan mij nauwelijks kwalijk nemen, denk ik, dat de gebezigde opmerkingen
van “we komen wel even langs met een kitspuit en een likje verf” ons in het verkeerde keelgat is
geschoten. Een verwijtende intonatie is soms op zijn plaats om zaken helder te krijgen. Kennelijk
is ons bericht in dat verband goed aangekomen. Wij zijn ervan overtuigd dat een zeer groot risico
van beschadiging op zal treden omdat er wordt gewerkt met rupskranen, graaf- en heimachines,
zware vrachtwagens enz. De heer M. van Erk zegt dat er niets van onze houten keten overblijft en
dat ze niet te verzekeren zijn. De heer A. van Erk, van hetzelfde bedrijf, zegt nu dat er wel een
CAR-verzekering kan worden afgesloten. Verwarring alom. Wie spreekt hier nu de waarheid? Hij
schrijft ook dat Adriaan van Erk niet kan uitsluiten dat er schade zal ontstaan. Dat kunnen ze niet
uitsluiten. De bewoners en ik vinden dat onbestaanbaar. Letterlijk zegt Van Erk dat we, de
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bewoners, ervan kunnen uitgaan dat er zo zorgvuldig mogelijk zal worden gehandeld zodat
eventuele schade tot een minimum wordt beperkt. Het is blijkbaar een gecalculeerd risico. Wij
moeten dat dus zo maar aannemen en voor de rest hebben wij pech. Als Adriaan van Erk niet kan
uitsluiten dat er schade ontstaat, vinden wij dat de raad haar verantwoordelijkheid moet nemen
en dit plan moet afstemmen.

5. Bouwpeil en wateroverlast. Opmetingen werden in opdracht en in aanwezigheid van
Adriaan van Erk gedaan. Wij zijn van mening dat het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard
(TBK) dit zou hebben moeten doen teneinde een objectief beeld te krijgen. TBK is de instantie die
dit zou moeten toetsen. Er bestaat een onderling hoogteverschil van 36 cm tussen de vier
woningen in Tuindorp op basis van de metingen gedaan door Adriaan van Erk. Er komt een
gemiddelde bouwhoogte uit van –1,43½ m. NAP. Dat betekent dat Tuindorp 2, het eerste huis, in
een put van ongeveerd 20 cm. komt te liggen ten opzichte van de nieuwbouw. De heer Bos van
Kerkweg 65 heeft met TBK gesproken. Hij kreeg te horen dat TBK de gemeente adviseert op
–1,25 m. NAP te bouwen. Dat is dezelfde hoogte als de nieuwbouwwoningen in de
Wilhelminastraat. Voor zover ons bekend wordt het advies van TBK altijd opgevolgd. Wij gaan
ervan uit dat als op –1,25 m. NAP wordt gebouwd dat Tuindorp 2 in een put van bijna 40 cm.
komt te liggen en ontstaat er een nog groter hoogteverschil dan op de tekening wordt
weergegeven. Dat is plus 18,5 cm. hoger. De nokhoogte komt daar op 10,37 meter. Dat is zelfs
63 cm. hoger dan op de allereerste tekening van ruim een jaar geleden stond aangegeven. Als je
dat bij elkaar optelt dan kom je tot een nokhoogte die bijna zes meter hoger ligt dan de
nokhoogte van de Tuindorp huizen. In mijn beleving is dit een planologische misser van de
eerste orde.

6. Het college schrijft aan de raad dat Adriaan van Erk geen negatieve verschillen voor zijn rekening
wil nemen en dat de gemeente een claim boven het hoofd hangt in geval van veranderingen of
afstel. Wij hebben de exploitatieovereenkomst erop nageslagen en wij hebben geen clausule
kunnen vinden waarin klip en klaar staat dat Adriaan van Erk het recht heeft om bepaalde zaken
te claimen bij de gemeente. Of het moet in de bijlage hebben gestaan die niet bij de opgevraagde
exploitatieovereenkomst staat. Het lijkt dus als het ware een drogreden.

Dit in aanmerking nemende adviseren de Tuindorpbewoners u als raadsleden geen goedkeuring aan
dit plan te verlenen. Ik dank u voor uw aandacht.
De heer SCHOUTEN: geachte raadsleden, college en verdere aanwezigen. Daar de heer Bos niet op tijd
aanwezig kan zijn, neem ik waar. U heeft het stuk ontvangen waarin e.e.a. staat gemeld. Ik heb er een
kleine toelichting op.
Wij zijn nu ongeveer 16 maanden bezig met de woningbouw in Tuindorp. Wij als Kerkweg bewoners
vrezen de woningbouw daar ook. De commissie VROM heeft hier drie maal een vergadering aan gewijd
en heeft niet de conclusie kunnen trekken dat het een goed plan is. Wij vragen de gemeenteraad dan
ook dringend het plan heel goed te bekijken. Het huidige bestemmingsplan laat wel wat toe. Ik heb
begrepen van bejaardenhuisvesting en nog wat meer dingen. Het lijkt mij dat de bestemming
overeenkomstig de grootte van het stuk grond zou moeten zijn. Niet dat men zegt dat hier iets op
moet komen en al houden wij een meter over dan is het voldoende. Wij hebben wel een alternatief en
dat zijn de lagere woningen voor starters zoals in de Merelhof. Het woord starters is in de commissie
VROM verscheidene keren gevallen. Daar werd geopperd dat een starter iemand is die voor de eerste
keer een woning koopt. Ik heb bij navraag begrepen dat een starterswoning is voor mensen die jong
beginnen, die net op de arbeidsmarkt komen en die graag een eigen woonruimte willen hebben. Een
woning zoals die in de Merelhof staat met een verdieping minder is een schitterende woning voor deze
locatie. De woning is voor de Tuindorpbewoners een stuk lager, het blijft veel lichter en zou een prima
alternatief zijn. Uit de stukken valt te lezen dat in de overeenkomst met Van Erk schadeclaims kunnen
volgen indien het plan niet doorgaat. Ik maak hier uit op dat de drie keer dat dit in commissie VROM is
behandeld en nu in de gemeenteraad een wassen neus is. Het college geeft aan dat als de raad nee
zegt dat het een hoop geld gaat kosten. Het heeft geen zin hierover te praten. Het lijkt mij een heel
verkeerde bestuurlijkheid.
Er wordt steeds over de CAR verzekering gesproken. Ik weet zelf redelijk wat van de bouw af. Ik weet
dat er niets beroerder is als dat je met een CAR verzekering te maken krijgt. Je moet bewijzen dat het
niet gescheurd of kapot was. Als dan blijkt dat het is gebeurd tijdens de bouw dan wordt gevraagd of
het sowieso niet was gescheurd in die tijd. Bewijs maar dat het aan de bouw ligt. Het is een juridische
kwestie die meestal jaren gaat duren. De CAR verzekering is niet iets waarvan je zegt dat het dan koek
en ei is.
Ik heb een voorbeeld dat we als bewoners zijnde heel goed met het gemeentebestuur kunnen
overleggen. 15 jaar geleden stond met grote letters in IJssel Lek of Postiljon dat het verkeer via de
Kerkweg gaat en niet meer via Krimpen aan de IJssel. Krimpen aan den IJssel wil het vrachtverkeer niet
meer. Dat stond in de krant. Het was rond en het was goedgekeurd in Den Haag. In die tijd hebben we
met elkaar een oplossing kunnen vinden. Er ligt nu een schitterende randweg die aan opknappen toe
is. Wij hebben verkeer buitenom. Er zijn mogelijkheden en niet zoals de projectontwikkelaar zegt van
ik schuif twee keer een halve meter op en verder houdt het voor mij op. Wij hebben een
voorlichtingsavond gehad; een inloopavond was niet de bedoeling. Ik heb gevraagd of het hier een
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geldkwestie betrof omdat er van die grote woningen moeten komen. Van Erk gaf aan dat het geen
geldkwestie is. Wij willen een grote woning voor de mensen die ze kopen. Uit de stukken blijkt dat het
wel degelijk een geldkwestie is. Wanneer Van Erk minder verdient op de bouw van een kleinere woning
dan komt men bij de gemeente het verschil ophalen.
Het vloerpeil van de woningen van Tuindorp is erg laag. Ik vraag me af dat als dit plan doorgaat, wat ik
ten zeerste zou betreuren, en als blijkt dat de aannemer in werkelijkheid het vloerpeil hoger maakt
dan dat op tekening staat aangegeven of het dan mogelijk is de bouw te stoppen. Het is makkelijk
eerst de palen en fundering in de grond en dan te stellen dat er geen weg terug meer is. Dat het niet
anders kan. Zijn hier keiharde afspraken over?
Dit had ik op mijn hart. Dank u wel.
De heer VAN DER WAL: hedenmiddag hebben wij als bewoners van de Bakwetering een brief ontvangen
betreffende de bouw van een kerk op het stukje tussen het industrieterrein en de Abelenlaan. Ik heb
inmiddels begrepen dat u het vanavond op de agenda heeft gezet. Ik wil argumenten aandragen dat
niet te doen. Ik begrijp dat het tot nu toe over geruchten gaat met name wat betreft de afspraken die
met bewoners zijn gemaakt. Ik heb voor u de zienswijzen gekopieerd die door de gemeenten destijds
aan de bewoners zijn voorgelegd. Hierin zijn de bestemmingen van het betreffende terrein gemeld. Ik
heb ook een kopie van uw eigen besluit dat u op dat stuk groen heeft gelegd erbij gedaan. Wellicht dat
deze stukken bij de volgende discussie meegenomen kunnen worden.
VOORZITTER: ik hoop dat de bewoners die zojuist hebben ingesproken op beide agendapunten
begrijpen dat de raadsleden bij het betreffende agendapunt op uw ingebrachte argumenten zullen
ingaan. Zijn er andere mensen op de publieke tribune die het woord tot de raad wil richten? Dat is niet
het geval. Dank u wel.

1.c Vragenhalfuurtje raadsleden
VOORZITTER: van de VVD fractie zijn een drietal vragen binnengekomen. Wie mag ik het woord geven?
Mijnheer Timmermans.
De heer TIMMERMANS: dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij hebben een drietal vragen voor het
vragenhalfuurtje. Ik stel vraag 1 ondanks dat hij voor straks is geagendeerd.
1. Is er een principeverzoek dan wel een reguliere bouwaanvraag ontvangen t.b.v. een noodkerk

voor het Hersteld Hervormd Verband?
2. In hoeverre loopt het plan Geer en Zijde nog gevaar, gezien de brief van mr. Weeda, het niet

kunnen overleggen van stukken door de gemeente en de berichten in de pers?
3. Kan het college ons nader informeren over de woonboten in Gouderak en de reeds gestarte

proefboringen?
VOORZITTER: dank u wel. Wethouder Van Winden.
Wethouder VAN WINDEN: mijnheer de voorzitter. Vanmiddag is aan de omwonenden, raad en
commissieleden een brief uitgereikt waarin staat dat de kerkvoogdij Herstel Hervormde Gemeente een
aanvraag heeft ingediend voor het bouwen van een tijdelijk kerkgebouw voor de duur van 3 tot 5 jaar
op het perceel tussen de Abelenlaan en het bedrijventerrein Zijdepark.
VOORZITTER: dank u wel. Het antwoord is voldoende?
De heer TIMMERMANS: mijnheer de voorzitter. Het antwoord is duidelijk. Het verbaast me zeer. In de
raad van 2 juni 2005 hebben wij ongeveer dezelfde vraag gesteld en geen antwoord gekregen. Het
blijkt dat het verzoek op 13 mei is binnengekomen.
VOORZITTER: dat blijft bij een constatering. Wethouder Barth beantwoordt de vragen 2 en 3.
Wethouder BARTH: mijnheer de voorzitter.
Antwoord op vraag 2: betreffende Geer en Zijde is het zo dat de juridische procedure nog loopt. Er is
een bouwvergunning verleend en een bestemmingsplan goedgekeurd door zowel de gemeente als de
provincie. Daar is onder andere door Goudriaan, de heer Weeda, bezwaar tegen aangetekend. Het
bezwaar is tot op heden steeds afgewezen. Het aangetekende hoger beroep heeft vrij recent gediend
in een rechtszitting in Den Haag. Daar zijn standpunten gewisseld en zoals dat bij rechtszittingen
hoort, vond daar ook een juridisch steekspel plaats. In dat kader moet u ook de correspondentie van
de heer Weeda zien. Ik heb vrij recent in de krant laten optekenen dat ik al het vertrouwen heb dat
deze zaak voor de gemeente goed afloopt en dat er geen risico is voor plan Geer en Zijde.
Antwoord op vraag 3 inzake de proefboringen in relatie tot de woonboten. Het is zo dat ongeveer twee
weken geleden een groot aantal proefboringen hebben plaatsgevonden vanwege een zogenaamd
verificatieonderzoek. Dat is gebeurd onder de grootste veiligheidsmaatregelen. Vooraf is met de
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woonbooteigenaren gesproken en zijn afspraken gemaakt. De woonbooteigenaren hadden de keuze
tussen de hele dag afwezig te zijn met de ramen gesloten binnen blijven. Zo heeft het plaatsgevonden
en dat is wat betreft de veiligheidsvoorschriften voldoende.
De heer TIMMERMANS: mijn vraag was ook bedoeld om te weten hoe lang het gaat duren voordat de
woonboten uit Gouderak weg zijn. Dat is de intentie van de vraag. Er wordt geboord, er zijn
werkzaamheden en de woonboten zouden allang weg zijn.
VOORZITTER: ik waardeer uw creativiteit maar u heeft een andere vraag gesteld. Ik verwijs de vraag
naar de eerstvolgende commissie. Daar kan de wethouder uitvoerig antwoorden.
De heer TIMMERMANS: mijn fractievoorzitter wijst mij erop dat volgens het reglement van orde naar
aanleiding van een antwoord van een wethouder op een vraag nog een aanvullende mag worden
gesteld.
VOORZITTER: dat mag altijd. Ik meen mij te herinneren dat in de laatste commissievergadering de
wethouder hier iets over heeft gezegd. Ik geef de wethouder graag het woord.
Wethouder BARTH: het was in de voorlaatste commissie en na afloop van. Het is zo dat de noodzaak
nog niet is aangebroken dat de woonboten daar moeten zijn verwijderd. De datum ligt na de vakantie.
In het overleg dat we hebben gehad, heb ik eerder gemeld dat in volledige stilte zeer frequent wordt
onderhandeld. Er worden kleine stapjes voorwaarts gezet om tot een tijdige, aanvaardbare oplossing
te komen.
VOORZITTER: dank u wel. Andere raadsleden die bij dit punt vragen hebben? Dat is niet het geval.

1.d Verslag van raadsleden inzake overleg binnen externe organisaties
VOORZITTER: mag ik iemand hier het woord over geven? Mijnheer Brouwer.
De heer BROUWER: ik kan heel kort zijn. Omwille van de tijd hebben wij een verslag van de algemene
bestuursvergadering van het TBK rondgestuurd. Bestaan over dit verslag vragen bij de raadsleden?
VOORZITTER: er zijn geen vragen. Het verslag was heel helder. Andere leden die bij dit punt het woord
willen voeren? Mijnheer Peters.
De heer PETERS: vorige week is de begeleidingscommissie voor de K5 voor het eerst bijeen geweest.
Als het goed is, hebben de raadsleden hier een verslag van ontvangen.
VOORZITTER: het verslag is vandaag binnengekomen. Vragen hierover kunnen in de richting van de
heren Peters en Van Doeland worden gesteld.

2. Notulen vergadering 2 juni 2005
VOORZITTER:
Tekstuele wijzigingen betreffende de notulen 2 juni 2005:
Pagina 7, 3e regel tekst van de heer Brouwer: ‘ingeniale’ vervangen door ‘intergemeentelijke'
Het verslag is met inachtneming van de wijziging vastgesteld.
De heer BROUWER: één punt naar aanleiding van het verslag.
VOORZITTER: dat hadden wij afgeschaft. Dat ik u daar aan moet herinneren.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
VOORZITTER: onder categorie A zijn 22 stukken aan u voorgelegd. Wie over die stukken? Mijnheer
Bregman.
De heer BREGMAN: het betreft ingekomen stuk 12, de stichting Vrije Recreatie. Vorig jaar zijn twee
brieven gestuurd waarop geen antwoord is gekomen. Nu is een nieuwe brief gekomen met het verzoek
of er alsnog een antwoord van onze gemeente kan komen. Is dat inmiddels gebeurd?
Wethouder VAN WINDEN: dit is in behandeling. De ambtenaar is hier deze week mee bezig. Naar
aanleiding van deze stukken heb ik navraag gedaan. Ik denk dat op korte termijn een reactie aan SVR
zal volgen.
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De heer MUDDE: het betreft ingekomen stuk 9, ontwerpbegroting K5. Ik kan me niet herinneren dat dit
in commissie ABZ is behandeld. Ik wil verzoeken dit onderwerp alsnog in de commissie ABZ op te
voeren?
De heer TIMMERMANS: dit punt wordt voor de volgende commissievergadering geagendeerd.
De heer BROUWER: het betreft ingekomen stuk 13, evaluatiegesprek tussen burgemeester en
fractievoorzitters. Ik zou willen vragen dit punt in het Presidium te bespreken.
VOORZITTER: dat lijkt mij verstandig. De griffier zal ervoor zorgen dat het voor het volgende Presidium
wordt geagendeerd.
De heer MUDDE: mijnheer de voorzitter. Ik heb hier wat moeite mee. Volgens mij is het Presidium niet
om dit soort zaken inhoudelijk te bespreken. Het Presidium is met name bedoeld om de agenda van de
raad vast te stellen. Ik voel er weinig voor dit soort zaken in het Presidium te bespreken. Aanvullend
daarop, maar die vraag moet ik misschien in het Presidium stellen, wil onze fractie voortaan verslagen
van de vergaderingen van het Presidium hebben.
VOORZITTER: dat laatste lijkt me in ieder geval een punt van het Presidium. Ik stel voor dat in het
Presidium te bespreken. Ten aanzien van het andere punt, het evaluatiegesprek kunnen we dat ook in
de commissie agenderen.
De heer TIMMERMANS: dat is geen probleem.
VOORZITTER: Het onderwerp wordt geagendeerd voor de commissie ABZ.
De heer BROUWER: het betreft ingekomen stuk 15: inzake nieuwe afvalscheidingscampagne VROM. De
brief is van 26 mei jl. Helaas is de brief niet in commissie VROM geweest. Dat zou best een goede zijn
geweest. Het lijkt ons dat de genoemde campagneperiode niet de meest gunstige is. Niettemin is mijn
verzoek aan het college, gezien het belang van het onderwerp, aan de campagne mee te doen. Dat kan
op een eenvoudige manier omdat de hulpmiddelen daarvoor via deze brief zijn aangereikt. Doet u hier
aan mee via Postiljon in de campagneperiode?
De heer MUDDE: wij steunen deze suggestie.
Wethouder VAN WINDEN: voorzitter. Wat betreft het stuk in de Postiljon. Deze week staat heel veel,
bijna een hele pagina, over afvalscheiding in de Postiljon geschreven. Wij zijn zeker van zins dit via de
website onder de aandacht te brengen. Onze medewerkster is op dit moment op vakantie. Het heeft
alle aandacht.
De heer BROUWER: het betreft ingekomen stuk 16: de regionale brandweer. In de brief worden drie
uitgebreide onderzoeken aangekondigd. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik allergisch word van al die
onderzoeken en vooral als ze door dure, gerenommeerde bureaus moeten worden gedaan. Vooral ook
omdat wij juist in onze regio, K5, recent een onderzoek hebben afgerond waardoor de samenwerking
gestalte kan gaan krijgen. Ik ben benieuwd hoe het college denkt over dit soort extra onderzoeken
waarvan ik me de noodzaak afvraag. Als daar aan meegedaan moet worden dan wil ik pleiten met een
minimum aan inbreng te volstaan. Dat kan wellicht door het afgeven van informatie die er is rondom
de fusie van de brandweerkorpsen in de K5.
VOORZITTER: de schrik die u om het hart slaat, slaat het college bij dit soort kwesties ook wel een
beetje om het hart. Onderzoek en daarna duidelijke besluitvorming over hoe taken en bevoegdheden
tussen de regio en lokale korpsen precies moet worden verdeeld, is wel hard nodig. We hebben een
fusie van de brandweerregio’s gehad. Daarna moet nog worden vastgesteld dat een hele hoop zaken
goed werken. Als het er precies op aankomt namelijk wie is voor wat, dan zitten hier nog wel wat
gaten in. De tweede kamer en de minister laten zich niet onbetuigd als het gaat over de beheersvraag
van de brandweer en dat speelt ook een rol of het al of niet in de regio moet worden gelegd. Wij
hebben als K5 veel haast gezet achter ons eigen onderzoek. Daar heeft u mee ingestemd. Wij willen de
troepen voor blijven en straks als lokaal korps Krimpenerwaard, een korps voor ongeveer 60.000
inwoners, in het grotere geheel mee praten en reageren op de onderzoeksuitkomsten die uit de regio
komen. Als wij dit alleen als gemeente Ouderkerk zouden moeten doen dan weet ik hoe het gaat. Dan
moeten we alles bij de regio inleveren en ontvangen we een acceptgirokaart die we moeten betalen.
Alles is er nu op gericht om zelf voldoende stevig op de benen te staan in de Krimpenerwaard om de
discussie op een goede en gelijkwaardige manier aan te gaan. Het is zo dat de informatie die ten
behoeve van de regio moet worden verzameld één op één ook de informatie is die we voor ons zelf
aan het verzamelen zijn. Daar vindt geen dubbel werk in plaats.
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VOORZITTER: dames en heren. U krijgt een traktatie van de griffier. Zij is volgende maand jarig en
daarover is zij, en wij ook, nu reeds verheugd. De leeftijd die ze gaat bereiken, rechtvaardigt gebak.
Heel hartelijk dank.
Ik stel vast dat alle opmerkingen over de lijst ingekomen stukken en mededelingen zijn gemaakt. Dat
is het geval. Dank u wel.

4.a Raadsvoorstel om te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan
“Middelblok”.
VOORZITTER: u stemt daarmee in? Dank u wel.

4.b Raadsvoorstel om te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan
“Dorp-Kerkweg”.
VOORZITTER: u stemt daarmee in? Dank u wel.

5. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan locatie Tuindorp/Gemeentewerken
VOORZITTER: hier is net over ingesproken. Zoals ik u heb beloofd, zullen de raadsleden voor zover ze
dat willen doen op het betoog vanaf de tribune ingaan. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Peters.
De heer PETERS: mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering is veel onduidelijkheid geweest
over het toen voorliggende voorstel. Moet er worden besloten over te gaan op een artikel 19, lid 2
procedure en instemming van het voorliggende bouwplan of moet alleen een besluit worden genomen
over het bouwplan? De VVD fractie gaat ervan uit dat het nu voorliggende raadsvoorstel alleen een
besluit inzake het bouwplan vraagt.
Ik wil beginnen met te zeggen dat de VVD fractie van mening is dat gemaakte afspraken moeten
worden nagekomen. Dit betekent voor ons dat wij in principe niet tegen het bouwen van woningen op
de locatie Gemeentewerken zijn. Echter, wij zijn ook van mening dat eventueel te bouwen woningen
inpasbaar moeten zijn op de betreffende locatie en dat er rekening dient te worden gehouden met de
omwonenden. Zoals wel vaker geconstateerd, verdient ook dit dossier niet de schoonheidsprijs wat
betreft de communicatie met de diverse belanghebbenden.
Er zijn veel bezwaren binnengekomen tegen de voorgestelde woningen welke een nokhoogte hebben
van meer dan 10 meter. Op zich zou dat geen probleem hoeven te zijn indien de afstand tot de
bestaande bebouwing van Tuindorp voldoende is. De afstand van gevel tot gevel is slechts 9,1 meter.
Daarnaast speelt het probleem van het vloerpeil. Immers de woningen van Tuindorp maar ook die in
de Dekkerstraat liggen op een lager peil dan waarop tegenwoordig wordt gebouwd. In de
aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat de nieuw te bouwen woningen op het gemiddeld peil van de
vier woningen in Tuindorp zullen komen. Dit zou dan op –1.435 mm. NAP komen. Volgens de
regerende bouwverordening zou echter op  -1.100 mm. NAP moeten worden gebouwd. Navraag bij
TBK leert ons dat slechts bij uitzondering van dit peil wordt afgeweken. Hierbij zijn diverse zaken van
belang. Zo is bijvoorbeeld het plan Geer en Zijde op – 1.200 mm. NAP gebouwd. Dit was mogelijk
omdat daar een zelfstandig rioleringsstelsel aanwezig is. Bij het onderhavige bouwplan is dat niet het
geval. Bovendien zegt het TBK het onverstandig te vinden om het plan van de nieuwe woningen aan te
passen aan de bestaande bebouwing aangezien je rekening dient te houden met toekomstige
ontwikkelingen. Voor de VVD fractie is hiermee geen duidelijkheid ontstaan over het vloerpeil waarop
zal worden gebouwd en de mogelijke gevolgen bij bijvoorbeeld hevige regenval. Bovendien wordt er
geen rekening gehouden met de huizen aan de Dekkerstraat terwijl die volgens ons op een nog lager
peil liggen. De VVD fractie is er echter wel van overtuigd dat voor dit probleem een technische
oplossing kan worden gevonden.
Wij zijn ook overtuigd van het feit dat eventuele schade aan bestaande bebouwing op een nette wijze
zal worden afgewikkeld.
Wij blijven bij het bezwaar van de hoogte van de te bouwen woningen. Afgelopen dinsdag is hier een
inloopmiddag geweest voor de nieuw te bouwen woningen aan de Wilhelminastraat. Deze woningen
zouden drie verdiepingen tellen en hebben een lagere dakhoogte dan het voorliggende voorstel;
minder nog dan 9 meter. Tijdens de inloopmiddag bleek dat voor dit type woningen een
overweldigende belangstelling is te bespeuren. Bovendien kunnen deze woningen verder naar achteren
worden gesitueerd omdat de behoefte van tuinen hier geen noodzaak is. Een collega raadslid heeft in
een eerdere behandeling al eens aangegeven dat door doorstroming ook ruimte vrijkomt voor starters
op de woningmarkt.
De wethouder heeft in een eerder stadium aangegeven dat er nagenoeg geen ruimte tot
onderhandeling is met Adriaan van Erk. Wij geven het college in overweging met Adriaan van Erk om
de tafel te gaan zitten en te bekijken of door een andere invulling van het gebied een voor alle partijen
acceptabele oplossing kan worden bereikt.
Wij kunnen niet instemmen met het nu voorliggende bouwplan.
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De heer MUDDE: mijnheer de voorzitter. Wij zijn het er allemaal over eens dat woningbouw op deze
plek in ieder geval verbetering zou betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Ook over het aantal
woningen bestaat geen discussie; daarover is de exploitatieovereenkomst duidelijk. De vraag is hoe de
overeenkomst tot stand is gekomen en hoe de inhoud daarvan is gecommuniceerd met raad en
commissie. Daar moeten we na de zomer met ons onderzoek door de raad op terugkomen.
Het probleem is dat in het verleden kennelijk verwachtingen zijn verwekt omtrent het soort woningen
namelijk starterswoningen. In de optiek van de gemiddelde Nederlander zijn dat kleine woningen en
geen huizen die ruimte bieden aan vijf slaapkamers. Over de definitie valt te twisten maar ik wil me
aansluiten bij hetgeen de heer Schouten zojuist zei dat de woningen die hier komen niet de
kwalificatie starterswoning verdienen.
We hebben een flink dossier gekregen. Dat is een goede zaak. We mogen niet lichtvaardig op basis van
een A4 een besluit nemen dat zo gevoelig ligt en dat voor zoveel commotie heeft gezorgd. Ondanks
dat wij wisten dat de twaalf woningen er zouden komen, ook de omwonenden wisten dat, heeft het
plan tot teveel onrust geleid. Wij hebben absoluut begrip voor de argumenten van de bewoners van
Tuindorp en de Kerkweg maar op basis van de informatie die we van het college hebben gehad en
afspraken die kennelijk in het verleden zijn gemaakt, ontkomen wij er bijna niet aan met dit plan in te
stemmen. Of vanavond moet alsnog blijken dat het college bereid is nog een keer met Van Erk te gaan
praten om de woningen aan te passen zoals de VVD zojuist suggereerde.
Toen de exploitatieovereenkomst is getekend, is de gemeente akkoord gegaan met de bouw van de
starterswoningen en heeft daar maar één voorwaarde aan verbonden namelijk de maximale
verkoopprijs. Had de gemeente ook kaders gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld de nokhoogte dan
hadden wij dit probleem kunnen voorkomen. Dat is niet gebeurd en daarvan zouden wij, want dat is
consequent bestuur, nu de wrange gevolgen moeten accepteren als we tenminste als bestuur
geloofwaardig willen blijven. Of de raad destijds heeft zitten slapen in plaats van te controleren of dat
het college onvoldoende informatie heeft gedeeld met de raad moet nog blijken. Wij zijn toen expliciet
of impliciet akkoord gegaan. Als we A hebben gezegd, dan moeten wij nu B zeggen.
Wij willen de niet onbelangrijke kanttekening maken dat de projectontwikkelaar van meet af aan de
regie in handen heeft gehad. Dat vinden wij niet goed. Wij hebben hier naast het gemeentehuis op de
locatie Zaagmolen gezien waar dat toe kan leiden. De fractie van de PvdA vindt dat in elk volgend
project het de gemeente moet zijn die bepaald wat er gebouwd gaat worden, welke omvang
bouwwerken mogen hebben enz., waarbij de belangen van de omwonenden centraal moeten staan.
Het moet zo zijn dat de gemeente het hier voor het zeggen heeft en zich niet overgeeft aan een
willekeurige ondernemer.
Voorzitter, twee korte vragen.
1. Hoe garanderen wij dat de verkoopprijs van de woningen niet meer bedraagt dan € 184.000,00

exclusief de indexering? Welke sanctie mag Van Erk verwachten als de verkoopprijs hoger wordt?
2. Wij hebben ooit in deze raad afgesproken dat ieder nieuwbouwplan een speelruimtenorm zou

krijgen van 3%; 300 m2 per hectare. Wij vragen ons of de norm ook bij dit plan wordt
meegenomen.

Wij schorten ons finale oordeel op tot de tweede termijn in afwachting van de reactie van het college.
De heer BROUWER: mijnheer de voorzitter. Over het onderwerp Tuindorp is de afgelopen periode al
heel wat gesproken zowel in de commissie VROM als daarbuiten. Mijn fractie volstaat daarom in deze
eerste ronde met het stellen van een paar vragen en het maken van een paar opmerkingen naar
aanleiding van het ontvangen raadsvoorstel met bijlagen.
Wij waarderen de uitgebreide informatie die wij hebben ontvangen als toelichting op de raadsstukken
over dit onderwerp.
In het verleden is enige malen gesteld en het staat ook nu weer in het raadsvoorstel, blad 1 onder
Bouwplan, dat de heer Kolkman in de commissie VROM in het voorjaar van 2002 een presentatie heeft
gegeven over de diverse woningen voor de verschillende locaties. Niet alleen herinner ik me daar niets
van maar ook in de notulen van VROM vanaf februari 2002 is dat niet terug te vinden. Die presentatie
zou dan in de vorige raadsperiode moeten zijn geweest. In mijn beleving ligt de start van informatie
over dit project op 29 januari 2003 toen wij tijdens de vergadering van VROM de bekende notitie
kregen uitgereikt en daarop toen direct moesten reageren.
In genoemde notitie werd gesproken over twaalf starterswoningen. Later is dat onder meer in de
exploitatieovereenkomst gewijzigd in tien starterswoningen en twee andere woningen. Wij durven de
stelling aan dat niemand toen heeft gedacht dat met ‘starterswoning’ zulke grote en hoge huizen
zouden zijn bedoeld als dat nu is voorgesteld.
In de exploitatieovereenkomst die wij nu bij de stukken voor het eerst formeel hebben ontvangen,
wordt geen woningtype aangegeven maar wel een vrij op naam prijs. Wij nemen daarvan nu kennis; er
stond niets over in de notitie van 29 januari 2003.
Wij zijn benieuwd hoe de keuze van een woningtype tot stand is gekomen. Wij hebben de indruk dat
op een gegeven moment er nog wel een keuzemogelijkheid was. Duidelijk is dat de raad
respectievelijk de commissie VROM daarbij nooit is betrokken en dus ook niet verantwoordelijk voor is.
Uit de bezonningstekeningen blijkt dat bij laagstaande zon de hoogte van de woning grote invloed
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heeft op de bezonning respectievelijk niet bezonning. Dat een andere woning de situatie voor
omwonenden minimaal zou veranderen, zoals wordt gesteld in het raadstuk, is onzin vooral als aan
een lagere woning zou worden gedacht. De verbetering ten gevolge van een lagere woning betreft
trouwens meer dan alleen de bezonning. Juist de grote nieuwe huizen versus de kleine bestaande
huizen is een punt.
Het is juist dat de meter verbreding van de afstand tussen de gevels een verbetering betekent. Het is
te waarderen dat de straatverbreding is bereikt.
Het college geeft informatie over de vloerpeilen om “aan elke discussie een einde te maken”. De
nieuwe woningen zullen worden gebouwd op het gemiddelde vloerpeil van de vier bestaande
woningen. Daarbij hebben wij toch nog wel een paar vragen.
1. Is het volstrekt zeker dat de woningen zo ook echt gebouwd zullen worden? Staat het

onomstotelijk vast dat toetsing aan het bouwbesluit door goedkeurende instanties, alsmede
praktische problemen daar geen wijziging in kunnen brengen? Dat is wat we vroegen in de
vergadering van VROM en daarop geeft het raadsvoorstel nog onvoldoende antwoord.

2. Vindt het college dat de door bewoners geciteerde uitlatingen van een medewerker van AVE door
de brief van AVE dd. 16 juni 2005 zodanig is weerlegd dat de ontstane onrust daardoor is
weggenomen? Bij ons is dat niet geheel het geval.

3. Kunnen de bewoners van Tuindorp absoluut zeker zijn dat hun huizen geen nadelen van de bouw
van de woningen zullen ondervinden respectievelijk dat die deugdelijk zullen worden hersteld?

4. Ons viel op dat er van alles in de ruimtelijke onderbouwing staat maar niets over de hoogte van
de woningen. Als de hoogte zou zijn aan te passen, zouden ook wij instemmen met de
eindconclusie van de ruimtelijke onderbouwing namelijk geen belemmeringen voor woningbouw.

5. In het stuk van 29 januari 2003 en in de exploitatieovereenkomst wordt gesproken over
levensloopbestendige woningen. Een zijdelingse vraag is op welke van de drie locaties die nu
komen.

De heer VAN DOELAND: mijnheer de voorzitter. De heer Brouwer zei het zojuist ook al. Er zijn
inmiddels heel wat woorden over dit plan gesproken. Ik heb niet zoveel zin die met veel te
vermeerderen en daarom slechts een enkele opmerking van onze kant.
Wij kunnen instemmen met het opstarten van de artikel 19, lid 2 procedure.
Over het vloerpeil is het nodige gezegd. Wij hebben de metingen gekregen. Zoals dat eruit ziet, heeft
dat onze goedkeuring. Ik neem aan dat volgens deze plannen gebouwd gaat worden. Daar heb ik alle
vertrouwen in en anders zal daar controle op zijn.
Alles in aanmerking genomen, kunnen wij concluderen dat dit voorstel de steun van de SGP fractie
heeft.

De heer VERKERK: mijnheer de voorzitter. Wij hebben dezelfde constatering dat over dit onderwerp
al drie keer in de commissie VROM is vergaderd en daarbuiten ook nog veel. Vele hoofdlijnen en vele
details zijn daar naar voren gekomen. Terwijl het volgens mij veel eenvoudiger ligt. Wat is de vraag die
wij vanavond te beantwoorden hebben? De vraag is of wij een ontheffing willen verlenen op het
bestemmingsplan zodanig dat op deze plek deze huizen gebouwd kunnen worden?” Als gegeven
daaronder ligt de overeenkomst “De 3 locaties”.
Ik kan nu weer allerlei vragen gaan stellen maar die zijn al genoeg gesteld.
Het CDA vindt dat op die locatie huizen mogen worden gebouwd maar niet deze huizen. Daarom
stemmen wij niet in met de voorgestelde ontheffing van het bestemmingsplan en het bijbehorende
bouwplan. Deze huizen zijn dermate groot en hoog dat ze niet passend zijn op de locatie Tuindorp.
Met name de hoogte wijkt te veel af van de vier huizen maar ook van de omliggende omgeving. Wij
willen geen Calimero effecten creëren binnen onze gemeente. Het is vervelend dat we op dit moment
deze uitspraak doen, maar we zijn liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
We willen geen historische vergissing begaan zoals bijvoorbeeld bij de Houtzaagmolen is gebeurd en
tijdens de laatste VROM vergadering werd geconstateerd.
We hebben nu voor het eerst alle stukken bij elkaar om integraal onze mening te kunnen vormen. Het
is jammer dat daarvoor herhaaldelijk informatie ontbrak of dat maten net niet klopten. Daardoor krijg
je nu hete hoofden en koude harten en een hoop misverstanden over en weer.
Ik wil daarbij aantekenen dat de huidige portefeuillehouder op een rijdende trein is gestapt. Hij heeft
met grote inzet nog allerlei zaken opgepakt om tot een voor zoveel mogelijk partijen bevredigend
resultaat te komen: alle stukken zijn nu aanwezig, een extra informatieavond is belegd, de huizen zijn
nogmaals een halve meter extra verschoven en achter de schermen is vast nog meer gebeurd.
Helaas hebben zijn inspanningen tot onvoldoende resultaat geleid. Wij waarderen zijn inspanningen
erg en dat geeft een toenemend vertrouwen naar de toekomst. Dit is nu een voorbeeld van bouwen
aan vertrouwen.
Wethouder VAN WINDEN: mijnheer de voorzitter. Ik wil graag de vergadering schorsen.
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VOORZITTER: de vergadering wordt voor enige tijd geschorst.
---
VOORZITTER: dames en heren. Ik heb kunnen vaststellen uit de verzameling van raadsleden in deze
zaal dat de schorsing als beëindigd mag worden beschouwd. Wij waren aan het eind gekomen van de
eerste termijn van behandeling van agendapunt 5 inzake bestemmingsplan locatie
Tuindorp/Gemeentewerken. Aan de orde is de beantwoording vanuit het college. Ik geef graag
wethouder Van Winden het woord.
Wethouder VAN WINDEN: mijnheer de voorzitter. Ik heb uit de eerste termijn begrepen dat u niet
onverdeeld gelukkig bent met het plan. Het college ziet geen mogelijkheid op dit moment tot een
ander plan te komen. Belangrijk is ook dat het uiteindelijk een bevoegdheid van het college is. Deze
twee gegevens noodzaken mij u via de voorzitter te vragen de raad voor te stellen dit voorstel
vanavond niet verder in behandeling te nemen. Het college zal zich op korte termijn beraden hoe
verder om te gaan met dit plan. Vanzelfsprekend zullen wij de raad daarover informeren.
VOORZITTER: dank u wel. De wethouder verzoekt via mij aan u het voorstel vanavond, gegeven de
inbreng eerste termijn, niet verder te behandelen. Graag uw reactie. Mijnheer Peters.
De heer PETERS: is het de bedoeling dat het college gebruik gaat maken van zijn bevoegdheid om dit
voorstel zelfstandig buiten de raad om te doen?
De heer BROUWER: ik neem aan dat op een gegeven moment op de vragen die zijn gesteld in deze
eerste ronde een antwoord komt. Dit onafhankelijk van welk type huizen hier ooit zullen komen.
De heer VAN DER HAM: mijnheer de voorzitter. Ik zou graag de ruimte geven om het verzoek van het
college te honoreren. Ik ga ervan uit dat het college dit niet zonder reden doet en zich in de tussentijd
zal beraden op een verstandige manier uit de impasse te komen die vanavond is ontstaan. Het is
iedereen een lief ding waard dat we dit dossier op een goede manier afronden.
Wethouder VAN WINDEN: mijnheer de voorzitter. Het is al aangegeven dat het college zich hier intern
over moet beraden. Ik kan op dit moment geen antwoord geven met betrekking tot de beantwoording
van de vragen. Misschien staat de heer Brouwer mij toe dat schriftelijk te doen.
VOORZITTER: ik kijk in uw kring rond.
De heer PETERS: ik vind het onduidelijk wat er gaat gebeuren. Het verzoek is bij de raad neergelegd
om over dit bouwplan te praten. Het is mij geheel onduidelijk of het plan straks weer terugkomt bij de
raad of niet. Dat wil ik graag weten.
VOORZITTER: ik denk niet dat we hierover nu heen en weer moeten gaan debatteren. Het voorstel is
betrekkelijk simpel. Het voorstel is voor u als raad geagendeerd. Daar gaat u over. Het college vraagt u
het voorstel op dit moment ten behoeve van intern beraad niet verder te behandelen. Dat is de
boodschap. Biedt u daar de ruimte voor of niet? De heren Van der Ham, Mudde, Brouwer zeggen ja.
Mijnheer Peters?
De heer PETERS: mits het terugkomt naar de raad.
VOORZITTER: uiteindelijk bepaalt u altijd hoe de zaak op de agenda van de raad komt. Daar gaat u als
raad zelf over. Mijnheer Verkerk.
De heer VERKERK: wij gaan akkoord met dit besluit.
VOORZITTER: ik stel vast dat het voorstel van de agenda is afgevoerd.

6. Raadsvoorstel opheffing projectgroep dualisering
VOORZITTER: iemand hierover het woord? Mijnheer Van der Ham.
De heer VAN DER HAM: mijnheer de voorzitter. Op zichzelf genomen een begrijpelijk voorstel. Mijn
fractie heeft zich hier nader over gebogen. Wij kunnen ons voorstellen dat in relatie tot agendapunt 11
waarin een actie is opgenoemd over de evaluatie van de dualisering dat wij zouden besluiten dit
voorstel even aan te houden en te bezien hoe wij hier structuur aan willen geven. Ik kan mij voorstellen
dat de projectgroep bij de evaluatie nog een rol zou kunnen spelen. Dan hebben wij daar een
bestaande structuur voor die daarin kan functioneren. Mijn voorstel zou zijn, het kan functioneel zijn
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en dit besluit nog even aan te houden.
VOORZITTER: nog anderen hierover. Misschien gelijk in reactie op wat de heer Van der Ham voorstelt.
U gaat hier met elkaar over. De heer Van der Ham stelt voor het agendapunt aan te houden tot de
discussie over het plan van aanpak is gevoerd.
De heer VERKERK: ik kan me hier wel in vinden.
VOORZITTER: het is niet tijdsurgent. We spreken af dat dit in de volgende vergadering aan de orde
wordt gesteld.

6.a Tijdelijk kerkgebouw Abelenlaan
VOORZITTER: ik neem aan dat ik de heer Peters als eerste het woord mag geven.
De heer PETERS: mijnheer de voorzitter. In de commissie FEA hebben wij de kadernota behandeld. In
de kadernota stond gemeld dat op de locatie bij firma Van der Elst activiteiten zouden worden
ontwikkeld. Ik heb de opmerking gemaakt dat in het verleden afspraken zijn gemaakt met
omwonenden. Dat werd door de wethouder tegengesproken. Er zouden geen afspraken zijn. Vanavond
heeft de heer Van der Wal ingesproken en aangegeven dat bij de behandeling van het
bestemmingsplan op het bedrijventerrein Abelenlaan zienswijzen zijn ingebracht en bij de zienswijzen
zijn ook de reacties van het toenmalig college geweest. Ik wil een van de reacties hier citeren. “Het
eerste weiland naast de Abelenlaan staat benoemd als woonweide. Deze groene bestemming heeft een
positief karakter zonder wijzigingsbevoegdheden.” Hiermee geeft het college aan dat binnen de
mogelijkheden van de gemeente voor deze kavel de hoogste graad van planologische bescherming aan
dit gebied wordt gegeven. Voor een mogelijk verzoek tot wijziging zal een bestemmingsplanwijziging
met de daarbij behorende procedure noodzakelijk zijn. Het college zegt in feite dat artikel 17, lid 2
van de Wet Ruimtelijke Ordening van toepassing is. Die wet sluit uit dat een artikel 17 procedure wordt
toegepast op dit stukje grond.
Het tweede punt waarom ik van mening ben dat we hier geen activiteiten kunnen ontwikkelen, is dat
we toentertijd aan de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden hebben verklaard dat
het stukje groen daar blijft staan. Het bedrijventerrein is nog niet opgeleverd en wij zouden al
beginnen met andere activiteiten. Ik vraag me af of wij dit soort zaken moeten doen als wij willen
bouwen aan vertrouwen.
Dan is er nog een reden waarom een artikel 17 procedure niet van toepassing kan zijn. Het is namelijk
vastgelegd in het besluit op de Ruimtelijke Ordening in artikel 19. Ik citeer: “vrijstelling als bedoeld in
artikel 17 van de wet wordt slechts verleend indien aannemelijk is dat het beoogde werk geen
bouwwerk zijnde of werkzaamheid dan wel gebruik niet langer dan vijf jaar in stand zal blijven
respectievelijk voortduren.” U heeft in uw brief aangegeven dat u voornemens bent om een artikel 19
procedure op te starten om een kerk daar permanent te kunnen vestigen. Hetgeen betekent dat het
gebruik langer dan vijf jaar zal voortduren. Derhalve kan artikel 17 niet van toepassing zijn.
Ik verzoek u dan ook aan te geven dat u dit voorstel niet volgens artikel 17 zal gaan doorvoeren.
VOORZITTER: wie nog meer over dit punt. Mijnheer Mudde.
De heer MUDDE: ik kan hier een heleboel over zeggen. Inhoudelijk ook over de wenselijkheid en de
noodzaak van een kerkgebouw. Dat ga ik nu ook omwille van de tijd niet doen. Ik wacht even de
reactie van het college af op de vragen van de VVD en bewaar mijn inbreng voor de tweede termijn.
VOORZITTER: dank u wel. Anderen over dit onderwerp. Dat is niet het geval. Wethouder Van Winden.
Wethouder VAN WINDEN: mijnheer de voorzitter. Wij hebben naar aanleiding van alle gegevens die
bekend zijn niets terug kunnen vinden van beloften aan bewoners. Ik heb wel terug kunnen vinden …..
De heer MUDDE: bij interruptie. Ik neem aan dat het college kopieën van de stukken van de heer
Van der Wal heeft ontvangen.
Wethouder VAN WINDEN: de stukken heb ik nog niet kunnen lezen.
VOORZITTER: de stukken zijn vanavond uitgedeeld. Ik herinner u aan mijn pleidooi als uw voorzitter
om eerst alle stukken te kunnen lezen voordat je met elkaar een debat gaat voeren.
De heer PETERS: ik stel voor dat we schorsen zodat de wethouder de stukken kan lezen.
VOORZITTER: u mag dit allemaal vragen. Wellicht mag ik me permitteren om een procedurele
opmerking te maken. Artikel 17 is een collegebevoegdheid. In die zin heeft het college dat in een brief
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aan u en aan de bewoners neergelegd. Het college overweegt dat instrument in te zetten. Daar past
een juridische procedure bij die voorziet in een ter inzage termijn. De ter inzage termijn gaat lopen en
duurt tot 1 september as. Bewoners, belanghebbenden die mogelijk bezwaar hebben tegen het
hanteren van de artikel 17 procedure of tegen het bouwwerk dat als gevolg van de artikel 17
procedure wordt neergezet, kunnen zienswijzen indienen. Na beoordeling van de zienswijzen moet het
college een definitief besluit nemen. In de brief is aangegeven dat het rond 15 september het geval zal
zijn. Mocht het definitieve besluit in de ogen van de bewoners of belanghebbende niet juist zijn dan
staat daar de mogelijkheid van bezwaar en beroep voor open en zal uiteindelijk de rechter oordelen of
artikel 17 in dit geval al of niet juist is toegepast. Ik denk dat het niet verstandig is te proberen hier
vanavond op vooruit te lopen. Ik denk dat het relevant is dat u ook nog in augustus een vergadering
van commissie VROM heeft waarin u alle stukken met elkaar kunt doorlopen. Dit teneinde te
voorkomen dat u vanavond deels geïnformeerd, deels met niet gelezen stukken de verkeerde discussie
voert.
De heer PETERS: mijnheer de voorzitter. Het gaat hier om vertrouwen dat is opgewekt richting
omwonenden. U gaat nu de omwonenden dwingen om via allerlei procedures uw recht te krijgen. Op
deze manier kweek je geen vertrouwen bij de mensen. Wij hebben hier onze mond vol over gebrek aan
vertrouwen in het bestuur van Ouderkerk. Laten we alsjeblieft zorgen dat het vertrouwen wordt
hersteld. Op deze manier wordt het alleen nog maar erger.
VOORZITTER: ik ga dit als uw voorzitter niet weerspreken of ondersteunen. Ik pleit er voor de
behandeling van vanavond beperkt te houden om u in de gelegenheid te stellen om hier in augustus
bij de vergadering van commissie VROM uitvoerig op terug te komen. Het definitieve besluit valt niet
voor half september 2005.
De heer PETERS: het gaat om de onrust bij de mensen weg te nemen. De mensen moeten niet straks
naar een plan gaan kijken. Zij moeten ervan overtuigd zijn en zeker weten dat het niet doorgaat. Daar
gaat het om.
Als u nu niet toezegt dat u hiermee stopt dan wil ik schorsen zodat wij een motie kunnen
voorbereiden.
De heer TIMMERMANS: mijnheer de voorzitter. Mag ik een vraag stellen? Het verbaast mij dat de
wethouder de stukken niet kent want wij hebben de stukken opgedoken uit het archief van de
gemeente.
VOORZITTER: wilt u een schorsing of niet?
De heer PETERS: dat ligt aan het antwoord van de wethouder.
VOORZITTER: heeft de wethouder iets toe te voegen aan hetgeen is gezegd?
Wethouder VAN WINDEN: de wethouder heeft in dit geval te melden dat hij dit stuk dat hij net heeft
gekregen, niet kent. Hij wil daarnaast alleen maar een aantal zaken die hij wel heeft gevonden zodanig
op een rijtje zetten dat wordt aangegeven dat de procedure die nu wordt gevolgd de juiste procedure
is om te komen tot een antwoord op de vraag van het Hersteld Hervormd Verband om een
noodgebouw te mogen plaatsen.
De heer PETERS: er is ook een principeverzoek en dat staat ook in de brief, om een permanente kerk
daar te bouwen.
Wethouder VAN WINDEN: dat loopt niet via artikel 17.
VOORZITTER: de andere raadsleden hebben weinig of geen vragen gesteld. De wethouder heeft een
kort antwoord gegeven. Ik heb daar een procedurele toevoeging aan gedaan. Is dat voor u voldoende
of wilt u schorsen?
De heer PETERS: ik wil even schorsen.
VOORZITTER: de vergadering is geschorst.
---
VOORZITTER: wij zijn bezig met de behandeling van het ingelaste agendapunt 6a inzake de tijdelijke
bouw van een kerk aan de Abelenlaan. Wij hebben de eerste termijn afgerond inclusief beantwoording
door het college. Aan het begin van de tweede termijn heeft de heer Peters een schorsing gevraagd. Ik
geef hem het woord.
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De heer PETERS: mijnheer de voorzitter. Zoals in de eerste termijn al aangekondigd, zouden wij een
motie opstellen.
Motie, ingediend door VVD en mede ondertekend door PvdA en CDA:

“Vergadering van de raad van de gemeente Ouderkerk op 30 juni 2005;

Agendapunt 6a, Tijdelijk kerkgebouw Abelenlaan;

De raad der gemeente Ouderkerk:

Overwegende dat:

• bij het vaststellen van het bestemmingsplan bedrijventerrein Abelenlaan op door omwonenden
ingebrachte zienswijzen door het toenmalige College is aangegeven dat het eerste weiland
naast de Abelenlaan is benoemd als bomenweide;

• deze groene bestemming een positief karakter heeft zonder wijzigingsbevoegdheden, waarmee
het College heeft aangegeven dat binnen de mogelijkheden van de gemeente voor deze kavel
de hoogste graad van planologische bescherming aan dit gebied wordt gegeven;

• de gemeente zich bereid heeft verklaard dit perceel aan te kopen ten behoeve van de realisatie
van een bomenweide.

Besluit dat:

1. Op grond van bovengenoemde overwegingen geen andere ontwikkelingen gerealiseerd mogen
worden op de locatie “Van der Elst”.

2. Artikel 17, lid 2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening op deze locatie van toepassing is, zijnde de
tekst: “Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald, dat de toepasselijkheid van dit artikel is
uitgesloten indien het belang ter bescherming waarvan een bepaalde bestemming in het plan is
opgenomen, zich niet verdraagt met een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid”.

En gaat over tot de orde van de dag.

VOORZITTER: ik weet niet of anderen in tweede termijn hier op willen reageren? Dat is niet het geval. Ik
denk dat de motie bestudeerd dient te worden. Wij zitten aan het eind van de tweede termijn dus we
kunnen tot besluitvorming over gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat het college tot een reactie kan
komen zodat u eventueel in een stemverklaring kunt bepalen wat u doet. Ik schors de vergadering.
---
VOORZITTER: dames en heren, ik heropen de vergadering. Aan de orde het ingelaste agendapunt 6a
voor de tijdelijke bouw van een kerk aan de Abelenlaan. Uw raad heeft in twee termijnen
gediscussieerd. In de tweede termijn is een motie ingediend. Ik wil wethouder Van Winden het woord
geven om zijn antwoord in tweede termijn en op de motie te geven.
Wethouder VAN WINDEN: voorzitter, dank u wel. Na bestudering van dit stuk kan het college niet
anders doen dan u deze motie ontraden. Als de motie wordt aangenomen, zal het college de motie
niet uitvoeren.
VOORZITTER: dank u wel. Wij gaan over tot besluitvorming. Is er behoefte tot het geven van
stemverklaringen? Bij de indieners niet. Mijnheer Brouwer.
De heer BROUWER: voorzitter. De motie is vanavond opgesteld en verspreid op basis van een stuk dat
vanavond is uitgereikt. Een stuk waarvan ik een klein stukje heb gelezen en waarvan ik niet weet of er
latere stukken zijn die andere informatie geven. Wij vinden het niet verantwoord deze motie te steunen
om reden dat er absolute onduidelijkheid is.
VOORZITTER: dank u wel. Nog anderen behoefte aan stemverklaring? Dat is niet het geval. Wij gaan
over tot besluitvorming. Voor het voorstel stemmen de zes fractieleden van VVD, CDA en PvdA. Tegen
het voorstel stemmen de vijf fractieleden van CU en SGP. Het voorstel is hiermee door de raad
aangenomen.
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De heer PETERS: ik heb begrepen dat het college heeft aangegeven dat zij de motie niet gaat uitvoeren.
VOORZITTER: u heeft gehoord wat is gewisseld. De beraadslaging over dit punt lijkt me met het besluit
afgesloten.
De heer PETERS: de consequenties van het niet uitvoeren van de motie…
VOORZITTER: ik hoef u het staatsrecht niet uit te leggen. Dat is volstrekt helder.
De heer PETERS: dan willen wij schorsen voor een volgende motie.
VOORZITTER: die krijgt u.
---
VOORZITTER: dames en heren, in mijn verwoede pogingen om het eindtijdstip van de vergadering op
elf uur te houden, gaan we snel weer verder. De schorsing is aangevraagd door de heer Peters. Ik geef
hem graag het woord.
De heer PETERS: De VVD is van mening dat nu eigenlijk een motie van wantrouwen zou moeten komen.
Wij hebben helaas geconstateerd dat daar te weinig steun voor is. Wij zullen de motie niet indienen.
Wij willen wel een schorsing om de vergaderzaal te kunnen verlaten.
VOORZITTER: mijnheer Peters, u wilt niet meer aan de beraadslagingen deelnemen?
De heer PETERS: nee.
VOORZITTER: dan schors ik de vergadering tot u de zaal heeft kunnen verlaten.
---
VOORZITTER: dames en heren, ik heropen de vergadering met de constatering dat drie leden van de
fractie van de VVD de vergaderzaal hebben verlaten en vanavond niet meer aan onze beraadslagingen
zullen deelnemen.

7. Raadsvoorstel visie Dorpskern Ouderkerk
VOORZITTER: wie mag ik hier het woord over geven? Mijnheer Brouwer.
De heer BROUWER: mijnheer de voorzitter. Wij willen onze waardering uitspreken over de visie
Historisch Centrum en Havenfront. De waardering geldt voor de inhoud maar ook voor de wijze
waarop totnogtoe met belanghebbenden is gecommuniceerd via informatieavonden, enquêtes,
gesprekken en inspraak op bestratingsplannen en dergelijke. Wij realiseren ons dat dit een plan is voor
de lange termijn en voor de realisering veel middelen moeten worden gevonden en problemen moeten
worden opgelost.
Wij willen hier aandacht vragen voor de belangen van de binnenvaart. De binnenvaart ligt ons na aan
het hart. Wij hopen van harte dat de uitwerking van dit plan ertoe bijdraagt dat de binding van de
binnenvaart met Ouderkerk wordt versterkt. Daarbij denken wij vooral aan het bevorderen van het
thuishavengevoel voor de schippers, uitbreiding van aanlegmogelijkheden en stimuleren van verwante
bedrijfsactiviteiten. Deze punten worden in het plan allemaal genoemd maar ik wil benadrukken dat
wij hier erg aan hechten.
Tenslotte maken wij ons zorgen over de parkeerproblematiek in de hele kern. De problematiek bestaat
nu al en een op termijn passende oplossing zal geen geringe opgave zijn maar wel een belangrijke
opgave. Wij gaan akkoord met het plan.
De heer MUDDE: ook de PvdA heeft met plezier kennis genomen van het stuk. Het ziet er goed uit. Als
alles doorgaat, betekent dat een grote impuls voor dit dorp. Op de manier waarop betrokkenen zijn
benadert en hoe e.e.a. tot nu toe is gecommuniceerd, zijn we zeer te spreken. Het blijkt dat wij
kunnen communiceren als wij dat willen. Wij staan hier van harte achter.
De heer VAN DER HAM: mijnheer de voorzitter. U heeft gevraagd niet in herhaling te vallen. Ik wil
kortheidshalve aansluiten bij de woorden die aan de overkant zijn gesproken. Ook mijn fractie heeft
met verheuging kennis genomen van de plannen die hier liggen. Het zijn duidelijke plannen ook in de
richting die wordt gekozen voor de ontwikkeling van dit stukje Ouderkerk. Wij realiseren ons dat het
een plan is dat een behoorlijke lange tijdsperiode overziet. Ik zeg niet dat in de tussenliggende
periode niet de nodige zaken nog zullen wijzigen. De houtskoolschets die hier ligt, zoals ik hem maar
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wil noemen, spreekt ons geweldig aan. Wij zullen met enthousiasme meewerken aan de realisering van
het geheel. De eerste resultaten worden zichtbaar in de straat die beneden ligt.
De heer VERKERK: wij vinden het een mooi plan. Het is een heel ambitieus plan voor een kleine kern als
Ouderkerk aan de IJssel. Dat staat wel.
Het is belangrijk dat in de commissie is aangegeven dat bij de uitwerking van de visie naar concrete
plannen, daar komen vaak de strijdpunten en de moeilijke problemen naar voren, er per deelplan om
de mening van commissie en raad zal worden gevraagd. Dat vinden wij heel belangrijk. Dat op die
momenten alsnog ook voor de invulling van deze grote visie de raad hierbij zal worden betrokken.
Wij steunen de visie.
Wethouder BARTH: dank voor de lovende woorden en de waardering die is uitgesproken. Inhakend op
de deelplannen die hier uit gaan voortvloeien en de financiële middelen die daarvoor noodzakelijk zijn.
Uiteraard, zoals ik ook in de commissie heb toegezegd, zullen de deelplannen worden gepresenteerd
via commissie en raad. Daar moeten ook financiën voor beschikbaar worden gesteld. Het komt via
commissie en raad tot u. Wat de middelen betreft kan ik u meedelen dat ik in gesprek ben met het
Hollandsche IJssel Project of daar nog extra gelden beschikbaar zijn en gealloceerd kunnen worden
toegewezen aan dit project. Met name aan de havenfront zijde. Daarnaast zijn we in studie of hiervoor
een Europese subsidie kan worden verstrekt via het zogenaamde ‘Arterieproject’ van Europa.
Wat betreft de binnenvaart. Hier hebben wij in commissie over gesproken. Ik heb aangegeven dat de
gehechtheid aan de binnenvaart door het college wordt gedeeld. We zitten veelvuldig om de tafel met
de binnenvaart, Schuttevaer en schippersvereniging om deze plannen door te spreken teneinde hun
ligplaats, hun thuishavengevoel in Ouderkerk te handhaven en waar mogelijk uit te breiden.
Het enthousiasme bij college en organisatie is dusdanig groot dat wij met deze visie voortvarend aan
de slag gaan. De bestrating van de Dorpsstraat is het eerste visitekaartje van dit project. De
vervolgplannen willen we waar mogelijk op korte termijn gaan opstarten.
VOORZITTER: is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het
voorstel? Dank u wel.

8. Kadernota / Voorjaarsnota
VOORZITTER: wie mag ik hier het woord over geven? Mijnheer Verkerk.
De heer VERKERK: wij hebben de kadernota en de voorjaarsnota doorgenomen. Wat duidelijk is, is dat
hier geen rekening is gehouden met de aanpassingen die voortvloeien uit het verbeterplan. Dat kan
ook niet want daar gaan we vandaag pas over besluiten. Dat zal onvermijdelijk extra kosten met zich
meebrengen. Het meerjarenperspectief vertoont vanaf 2008 een negatief saldo. Dat is een zorgelijke
ontwikkeling.
• Algemeen

De afgelopen jaren is er in het kader van budgetvoering een systeem gegroeid waarin de
improductieve uren en de overhead middels een omslag toegerekend wordt aan de producten
van de productbegroting. Deze omslag vindt plaats aan de hand van het aantal productieve uren
of de personele formatie. Deze toerekening is in sommige situaties volstrekt onrealistisch.
Bijvoorbeeld: bij de 3 Maenen ontstaat een enorme toerekening van uren aangezien daar drie
beheerders werkzaam zijn maar er wordt nauwelijks ambtelijke capaciteit gebruikt aangezien de
beheerscommissie alles regelt. Het CDA wil graag een kader toevoegen aan deze nota, namelijk
dat er een realistische wijze van toerekenen wordt gebruikt vanaf 2006. Hoe denken de andere
partijen en het college over dit voorstel? Dit is ook van belang als we met elkaar zullen spreken
over de gewenste beheersvorm van dergelijke gebouwen. Dan zou er ineens een enorm financieel
gat gaan vallen.

• Begraafplaatsen (3.2.3 blz. 15)
Is er in de nieuw ontstane situatie ook gekeken naar de mogelijkheid om op de bestaande
plaatsen bovengronds te begraven eventueel in combinatie met een urnenmuur?

• MFGG (5.2.4 blz. 27)
Waarom wordt gekozen voor een onderhandse aanbesteding? Is een openbare aanbesteding niet
meer in lijn met het aanbestedingsbeleid?

• Woonzorgzones (5.2.2 blz. 26)
In de commissie had de CU hier al opmerkingen over gemaakt. De formulering is te vrijblijvend
en moet sterker geformuleerd worden.

• Bibliotheken (5.2.3 blz. 26)
Ik kan me niet vinden in de tekst zoals die hier nu staat. Dat heb ik in de commissie duidelijk
gemaakt. De huidige tekst is dat wij het geld hebben verminderd terwijl wij juist bij de ombuiging
geld hebben vrijgemaakt om ontwikkelingen met de bibliotheek mogelijk te maken. Het is niet
zoveel als dat er werd gevraagd, maar dat kan. Ik heb een tekstvoorstel hoe het anders zou
kunnen. ”De raad heeft bij de ombuigingen geld vrijgemaakt, jaarlijks 30.000 euro; dit is het
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viervoudige van het bedrag voorheen, om een ontwikkelingstraject in te gaan met de
Ouderkerkse bibliotheken. Deze ontwikkeling zal wel gerelateerd moeten zijn aan de
ontwikkelingen in K5 verband, maar niet conform de eerder gepresenteerde plannen.”

• Locatie Van der Elst
Er staat nu geschreven dat de gemeente initiatieven ontplooit om de invulling te bezien. De
initiatieven liggen niet bij de gemeente, ook niet in de werkelijkheid. Het is een particulier
initiatief. Ik denk dat de tekst moet worden aangepast.

De heer MUDDE: een paar opmerkingen over de nota na de besprekingen in de drie commissies FEA,
ABZ en W&O. Een paar punten die zijn blijven liggen, willen we even aanstippen.
• Programma Openbare Orde en Veiligheid.

Vorige week verscheen Elsevier met een lijst van veilige en onveilige gemeenten. Voor Ouderkerk
blijkt dat het met het veiligheidsgevoel wel goed zit maar dat men hier absoluut niet te spreken
is over zichtbaarheid en functioneren van de politie. Gevraagd naar het functioneren van de
politie in de buurt staat Ouderkerk in de landelijke lijst zesde van onderen. Los van de
vraagtekens die je kunt plaatsen bij de waarde van de ranglijsten, verdient dit natuurlijk wel de
aandacht.

• Programma Beheer openbare ruimte.
Onze fractie is van mening dat de gemeente zich iets te snel neerlegt bij de weigering van de
Provincie om mee te werken aan de begraafplaats Schanspolder. Wij willen de weigering zwart op
wit zien zodat we ook inhoudelijk onze argumenten hier tegenover kunnen zetten. College, ga
nog maar eens praten of laten wij als raad de verantwoordelijk gedeputeerde uitnodigen om over
dit onderwerp van gedachten te wisselen

• Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Het valt ons op dat de nadruk in de tekst erg ligt op de kwantiteit in plaats van de kwaliteit van
de woningbouw. Om de dorpen aantrekkelijk te houden voor de mensen van buiten is diversiteit
nodig en moet meer gevarieerd worden gebouwd in plaats van de eenvormigheid waarvan nu
sprake is. Misschien is dit ook een aandachtspunt voor de toekomst en komt misschien ook in de
dorpsvisie Gouderak terug. Dat hadden we vanavond kunnen weten maar daar konden we niet bij
zijn.

• De passage over de ontsluiting van de Krimpenerwaard mag wat ons betreft vervallen. Althans de
opmerking dat wij ons ervoor inspannen. Wij, de gemeente, de raad want de raad stelt het vast.
Ons ervoor inspannen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eisen die vanuit natuur- en
milieuoogpunt worden gesteld, vinden wij tamelijk absurd klinken sinds de besluitvorming over
de ZWR.

• Programma Maatschappelijke Ontwikkeling
Wij hebben in de commissie W&O voorgesteld de passage op pagina 26 over de woonzorgzones
aan te scherpen, dat er meer een streven wordt uitgedrukt in plaats dat bezien zal worden of het
haalbaar is. Dat vinden wij te gemakkelijk. In een motie heeft de raad op 3 maart 2005
uitgesproken dat fase 1 en 2 van het MFGG op zo kort mogelijke termijn moeten worden
gerealiseerd. Zo kort mogelijke termijn is wat fase 2 betreft gelijktijdig bouwen met fase 1. Dat
moet nog steeds het uitgangspunt zijn en dat moet in deze nota ook zo worden verwoord.

De heer BROUWER: de kadernota is uitvoerig besproken in de commissie FEA en ik heb uit de notulen
begrepen ook in de commissies W&O en ABZ. In het kader daarvan wil ik voor volgend jaar en
soortgelijke gelegenheden voorstellen om van tevoren af te spreken welke commissie welk deel voor
zijn rekening neemt om daarmee allerlei overlappingen te voorkomen. Dat is een voorstel voor de
volgende keer. Ik dank het college voor de uitgebreide behandeling die ik in FEA heb meegemaakt. Er
is wel een zorg bij ons. Dat is dat de posten ontzettend veel schommelingen geven. De
schommelingen zijn uitgelegd en voor zover je de materie kan begrijpen, begrijp je dat dan ook. Het
feit dat er relatief gezien veel schommelingen zijn, vinden wij geen goede zaak. Er is ook een zorg
over het feit dat nu blijkt dat de meerjarenbegroting 2008 in de min komt. Niet zo lang geleden
hebben we de ombuiging vastgesteld en alle jaren zouden in de plus komen. Dat geeft aan dat er
weinig zekerheden zijn. Ik denk dat ik van u mag vragen, u wilt het hopelijk toezeggen, dat wij bij de
komende begrotingsbehandelingen over dit punt met elkaar uitdrukkelijk van gedachten wisselen
teneinde de zekerheid te hebben op lange termijn een sluitende begroting te houden. Wij stemmen in
met de kadernota.
De heer VAN DER HAM: naar alle opmerkingen die ook door onze fractie in de commissies zijn gedaan,
hierbij een tweetal opmerkingen.
• Een punt dat ons erg tevreden stemt en waar de SGP fractie in de achterliggende jaren bij

herhaling al de vinger op heeft gelegd, is de actualisering van de bestemmingsplannen. Dat is
ook in deze gemeente een belangrijk item. Veel oude bestemmingsplannen en we zien in de
praktijk waartoe dat qua procedures allemaal toe kan leiden. Dat daar per 1 juli een uitbreiding
plaatsvindt, stemt ons erg tevreden en wij hopen ook dat het een betekenisvolle bijdrage kan
leveren aan de wegwerking van de achterstanden op dit punt.
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• Door de heren Verkerk en Brouwer is de begroting in meerjarenperspectief al genoemd. Ik heb
van de bezuinigingsoperatie in het voorjaar onthouden dat er een duurzaam begrotingsevenwicht
moet zijn. Dat heb ik van de wethouder opgestoken. Dat woord is bij mij blijven hangen en als ik
de kadernota op dat punt doorlees dan baart het resultaat 2008 wat zorgen. Het is inderdaad de
vraag hoe dat uiteindelijk uitpakt in de begroting die hier wordt neergelegd. Vooralsnog vindt
mijn fractie dat de opmerkingen die wij hierover in het voorjaar hebben gemaakt heel snel
worden achterhaald door het beeld dat hier wordt neergelegd. Dat vinden wij jammer.

VOORZITTER: dank u wel. Anderen nog behoefte? Dat is niet het geval. Ik wil voorstellen dat eerst
wethouder Barth de vragen tracht te beantwoorden en dan kijken wethouder Van Winden en ik welke
vragen zijn blijven liggen.
Wethouder BARTH: dank u wel. Ik beantwoord in dezelfde volgorde.
CDA maakt eerst een opmerking over het verbeterplan dat nog aan de orde moet worden gesteld. Als
daar extra kosten uit voortvloeien dan komt dat straks aan de orde dus daar praten we nu niet over. Ik
beschouw het als een opmerking.
• Algemeen

In het meerjarenperspectief 2008 boeken wij een negatief resultaat. Ik heb in de commissie
aangegeven dat er sprake is van het opstellen van een begroting voor dit jaar en zet de autonome
ontwikkelingen door naar de komende jaren toe. In 2008 leidt dat tot een tekort dat voornamelijk
wordt veroorzaakt omdat wij uitgaan van de verwachting dat het Gemeentefonds een dalende
tendens zal hebben. Dat zet vrij rigoureus door. De eerste jaren kunnen wij dat opvangen en met
name in 2008 zie je dat daar een tekort gaat ontstaan door de autonome ontwikkeling. Omdat
2008 verder weg is, kan het heel goed zijn dat het wordt achterhaald door de realiteit als het
economisch weer wat gaat opleven waardoor dan juist ook in de verdere jaren er extra inkomsten
vanuit het gemeentefonds gaan komen.

• Het algemene punt dat de heer Verkerk aan de orde stelde is de urenverantwoording. Op dit
moment wordt uitgegaan van de uren zoals deze zijn begroot. Er wordt gekeken naar de inzet
van de fte’s. Bij de jaarrekening en de kadernota wordt uitgegaan van de ziektes en vacatures.
Dat werkt behoorlijk door. Intern zijn wij bezig dat te verbeteren om daar nauwlettender mee om
te gaan. Het betekent dat met ingang van 2006 een nieuw systeem beschikbaar komt om de
urenverantwoording bij te gaan houden. Er wordt dan ook strakker toegezien dat ze
daadwerkelijk naar de juiste producten worden geschreven. Zelf verwacht ik dat vanaf 2005 daar
een behoorlijk verbetereffect gaat ontstaan.

• Begraafplaats
Het bovengronds begraven is op dit moment niet aan de orde omdat we in de onderzoeksfase
zijn waar de begraafplaats gaat komen. In de kadernota staat opgesomd dat hier na de zomer,
omdat we dan vergaderen, hopelijk meer duidelijkheid over zal komen. Naar aanleiding van de
vraag van de heer Mudde. De overwegingen van Provincie en stuurgroep Hollandsche IJssel die
hier ook bemoeienis mee heeft, waren dusdanig sterk en de argumenten zijn wel degelijk
gewisseld. Wij hebben binnen de stuurgroep, ik heb dat binnen de commissie RO verteld, een
hele uitgebreide presentatie gehouden die er zeer gelikt uitzag. Het boekje daarvan is ook in de
commissie aan de orde geweest. Men was onvermurwbaar om hier aan te gaan meewerken. De
ambitie die voor dat gebied is geformuleerd, is een heel andere. Men zag de combinatie niet
zitten zoals wij dat in de presentatie hadden voorgesteld.
De heer MUDDE: de raad van Ouderkerk heeft daar andere gedachten over en van een eerlijke
uitwisseling van argumenten is geen moment sprake geweest.
Wethouder BARTH: ik ben bijna bij het punt waar ik op uit wilde komen. U deed de suggestie om
de gedeputeerde uit te nodigen. Het is een goede zaak om met een gebiedsgedeputeerde die ook
de voorzitter is van de stuurgroep Hollandsche IJssel een keer van gedachten te wisselen en de
argumenten nogmaals als raad en gebiedsgedeputeerde te wisselen. Dat is aan u en lijkt mij een
hele goede zaak.

• MFGG
In ons aanbestedingsreglement waar wij aansluiten bij het reglement van het Technisch Bureau in
de Krimpenerwaard (TBK) valt dit onder de onderhandse aanbesteding. Vandaar dat daar in
principe voor is gekozen. Het streven van het college is uitvoering aan de motie te geven zoals
deze was ingediend. Daar zit geen enkele andere gedachte achter dan zo snel mogelijk fase 2 te
realiseren en daar zijn ook de stappen voor gezet.
De heer MUDDE: betekent dat bij voorkeur gelijk met fase 1?
Wethouder BARTH: als ik mij niet vergis, staat dat er zo in.
De heer MUDDE: volgens mij staat het niet zo in de nota.
Wethouder BARTH: volgens mij staat er één zinnetje onder waar iets dergelijks staat. Er staat iets
in de zin dat zo spoedig mogelijk zal worden gestart met de verwerving van de grond zodat de
processen zo gelijkmatig mogelijk zullen gaan oplopen.

• Woonzorgzone
Er wordt onderzocht of het haalbaar is waaruit wordt geïnvesteerd. Als het haalbaar is, zal het
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ook gebeuren. Ik hoor een suggestie van streven naar. Persoonlijk vind ik dat vrijblijvender. Een
streven naar of een inspanning is vrijblijvender. Als het haalbaar is dan ga je het ook doen. Als u
de tekst aan wilt passen, heb ik daar geen enkele moeite mee. Vanuit mijn optiek taalkundig
denk ik dat als het haalbaar is en je gaat het doen dat het sterker is dan span je eens in om te
kijken of je het daar kunt realiseren.

• Bibliotheken
De gewijzigde tekst is geen enkel probleem. Als u het goedvindt gaan we het als een erratum hier
aan toevoegen.

• Locatie Van der Elst
De gemeente gaat daar niet zelf iets ontwikkelen. Dat is op dit moment niet in gedachte bij de
gemeente. Uit mijn hoofd staat het er ook niet zo maar is een locatie benoemd waar ontwikkeling
plaatsvindt. Ook de locatie Wilhelminastraat staat opgesomd maar daar gaat de gemeente ook
niet zelf ontwikkelen. Dat doen anderen maar in overleg met.

• Openbare orde
Het is goed als deze vraag door de voorzitter van het college wordt beantwoord.

• Bouw
De kwaliteit en de kwantiteit van de bouw zal komen uit de Dorpsvisie Gouderak. Daarom is het
goed dat we op korte termijn met een dorpsvisie voor Ouderkerk aan den IJssel komen zodat
daaruit blijkt wat leeft bij de bevolking, wat voor soort en kwaliteit woningen moet hier worden
gebouwd.

• Ontsluiting Krimpenerwaard
Ik snap de relatie tussen de ontsluiting Krimpenerwaard en ZWR maar ik beschouw het als een
constatering, een hartenkreet van uw zijde.

• Verdeling nota in commissie
Wij kunnen afspreken dat de nota via de griffier in alle commissies wordt aangeboden. Intern,
met de voorzitters, wordt afgesproken welke delen in welke commissie wordt behandeld.

• Schommelingen in ramingen
De schommelingen hebben enerzijds te maken met het feit dat we maar een beperkt aantal
programma’s hebben met daaronder een beperkt aantal producten. Er is heel veel in één
samengesteld bedrag opgenomen zodat wijzigingen heel snel tot schommelingen leiden. Als je
veel zaken apart benoemd dan is wellicht 10% aan verandering onderhevig. Op het moment dat je
alles in een beperkt aantal stopt dan is elk deel wellicht aan verandering onderhevig. Er wordt
gepoogd een zo getrouw mogelijke weergave te geven van de laatste stand van zaken. Dat leidt
tot aanpassingen.

• Begrotingsbehandeling
Het meerjarenperspectief komt bij de begrotingsbehandeling op dat moment aan de orde.

• Actualiseren bestemmingsplannen
Niet voor niets hebben we voor het actualiseren van de bestemmingsplannen gelden beschikbaar
gesteld. De uitbreiding van de afdeling VROM is genoemd. In het meerjarenperspectief heeft de
heer Van der Ham een term geleerd maar die is iets anders namelijk materieel duurzaam in
evenwicht.

VOORZITTER: wethouder Barth is redelijk volledig geweest. Heeft wethouder Van Winden aanvullingen
vanuit zijn portefeuille?
Wethouder VAN WINDEN: vrijwel alle vragen zijn beantwoord. De enige overgebleven vraag heeft
wethouder Barth aan de voorzitter overgelaten.
VOORZITTER: de heer Mudde vroeg of ik het Elsevier had gelezen. Elsevier was zo attent om alle
burgemeesters van Nederland alleen deze keer een exemplaar te sturen. Ik heb met interesse kennis
genomen van de veiligheidsscan en de cijfers. Afgezien van de relativering die de heer Mudde ook
heeft gemaakt dat bij alle lijstjes relativerende bemerkingen kunnen worden gemaakt, neem ik het wel
ernstig. Je ziet het merkwaardige effect dat als het gaat om de feitelijke veiligheidssituatie in de
beleving van bewoners het op zich goed zit in Ouderkerk maar als het gaat over de waardering van de
politie en de zichtbaarheid van de politie dat wij dan erg negatief scoren. Dat is gek en de reden dat ik
het aan de orde heb gesteld afgelopen woensdag in het districtscollege. In meer gemeenten in Midden
Holland zie je merkwaardige zaken. Samen met een aantal collega’s hebben wij gevraagd daar een
nadere analyse van te maken om te kijken waar het aan ligt.
Ik heb zelf het gevoel dat we heel enthousiast zijn geweest en nog steeds zijn over het
gebiedsgebonden werken. Politieagenten die verbonden zijn met het gebied waarin zij functioneren
met als kers op de taart de wijkagent. Ik merk dat het in de praktijk onvoldoende effect heeft. Dat is
mijn ervaring als burgemeester in de afgelopen jaren. Wat je zou mogen verwachten, komt nog
onvoldoende uit de verf. Die wens om daar een slag in te maken, heb ik in datzelfde districtscollege
neergelegd. De districtsleiding antwoordde dat men van mening is dat het instituut wijkagent en de
wijze waarop de wijkagenten worden toegerust om hun werk in tijd en aandacht te doen dat daar de
nodige veranderingen noodzakelijk zouden kunnen zijn. Dat komt terug. Ik denk dat het goed is, maar



19

dat is aan mijn opvolger, om dat met u of met de commissie ABZ te delen. Wat mij betreft is de sleutel
van een gewaardeerd veiligheidsbeleid de herkenbaarheid en gekendheid van de wijkagent binnen de
dorpen. Daar moeten we naar streven.
Behoeft aan een tweede termijn? Mijnheer Verkerk.
De heer VERKERK: ik ben blij met de toezegging dat vanaf 2006 de toerekening opnieuw bezien en
realistischer wordt. Ik heb de formulering van de woonzorgzones opgezocht. Hier staat dat bezien zal
worden of het haalbaar is in Gouderak een tweede woonzorgzone in te richten. Ik vind het prima als
dat wordt gevolgd door “indien het mogelijk is, zal het ook worden gerealiseerd”. Dat mag via een
erratum.
Wethouder BARTH: hierbij de toezegging.
VOORZITTER: Er wordt een erratum uitgegeven met een aantal wijzigingen. Voor het overige stemt u
in.

9a. Programmarekening 2004
VOORZITTER: ik wijs u er op dat u het rapport van bevindingen van Deloitte heeft toegestuurd en
uitgereikt gekregen. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Bregman.
De heer BREGMAN: na de brede bespreking over dit onderwerp in de raadscommissie FEA heeft mijn
fractie er geen behoefte aan dit nog eens uitgebreid over te doen. Niettemin zijn er nog enige vragen
en opmerkingen:
• Mijn fractie is er niet geheel gerust op dat de opbrengst van het Woningbedrijf op de langere

termijn geheel in stand zal blijven. Jaarlijks wordt er immers 750.000 euro aan onttrokken.
Wanneer de rente onder de 5% zal komen, zal het uitgezette bedrag van 15 miljoen euro
navenant slinken. Wanneer dat enige jaren zou plaatsvinden komen we in een neerwaartse
spiraal. Wij verzoeken het college dit scherp te volgen en de raad periodiek op de hoogte te
houden.

• Wij verzoeken het college ook om grote aandacht te schenken aan de budgetbeheersing. In deze
jaarrekening is te zien dat er veelvuldig aanzienlijke verschillen zijn tussen begroting en
rekening. Daarin moet verbetering komen.

• Ook zien we naar onze mening op teveel punten dat er verschillen optreden tengevolge van de
urenschrijverij. Daardoor is er moeilijk grip op de materie te krijgen. Wij zijn van mening dat er
ook op dat punt sprake dient te zijn van veel meer beheersing. Wij hopen dat het college die
mening deelt.

• Voorzitter, wij hebben op vragen waarop in commissie FEA niet direct een antwoord kon worden
gegeven bij de raadsstukken schriftelijk antwoorden gekregen. Maar naar onze mening blinken
deze niet uit door duidelijkheid. Dat zou bij een volgende gelegenheid echt veel beter moeten.

• Bovengenoemde kritiek geldt ook in sterke mate voor de beantwoording van vragen over de
accountantsverklaring. Voor een deel vindt je die antwoorden, na een zoektocht, onder de
antwoorden op de vragen over de programmarekening. Wellicht is het zinvol dat daarop in de
eerstkomende vergadering van de raadscommissie FEA wordt teruggekomen.

Dit waren onze opmerkingen in eerste instantie. Graag de reactie van het college.
VOORZITTER: dank u wel, meneer Bregman. Mijnheer Mudde.
De heer MUDDE: voorzitter. Ik heb één vraag en die heeft de heer Bregman gesteld. Het betreft het
interen op de opbrengsten van het gemeentelijk woningbedrijf. Wij hebben het er in de fractie over
gehad. Volgens ons collectieve geheugen is toen we het gemeentelijk woningbedrijf gingen verkopen
ooit afgesproken dat de opbrengsten in zijn geheel zouden worden weggezet en dat de
renteopbrengsten zouden worden gebruikt voor andere zaken. Als dat niet zo is dan vinden wij dat
een ernstige zaak en moet deze raad hier intensief over worden geconsulteerd.
De heer SIMONS: mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt de programmarekening 2004. In de vergadering
van de commissie FEA gehouden op 9 juni 2005 zijn diverse vragen door de verschillende fracties
gesteld en ten dele beantwoord.
• De SGP fractie heeft een aantal opmerkingen en kanttekeningen bij deze programmarekening.

Met betrekking tot het krediet risicobeheer wil ik opmerken dat betreffende het kapitaal van
15 miljoen euro in de begroting rekening wordt gehouden met een rendement van 5% maar dat
in de programmarekening die voor ons ligt een rendement van 4,5% is behaald. Geconcludeerd
kan worden dat voor de korte termijn relatief grote fluctuaties kunnen ontstaan in zowel het
eigen vermogen als het resultaat.

• De SGP wil dan ook voorstellen om per kwartaal aan de raad en commissie FEA te informeren over
de ontwikkelingen van de beleggingsportefeuille en de gevolgen voor het vermogen en het
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resultaat van de gemeente. De toerekening van productieve uren hebben we feitelijk in het
voorgaande agendapunt besproken en van de wethouder gehoord dat daar een nieuw systeem
voor wordt aangeschaft. Niet alles zal kunnen worden opgehangen aan het systeem maar ik vraag
extra aandacht hoe de systematiek gaat worden gebruikt.

• Het resultaat dat u presenteert in het beleidsverslag jaarrekening 2004 zoals dat nu voorligt en
waarin u aangeeft dat er een positieve ontwikkeling is in de minder negatieve resultaten wordt
niet door de SGP fractie onderschreven. Wij verwijzen naar de opmerkingen die de accountant
maakt in zijn bevindingen waar wordt gesteld dat de baten- en lastenrekening feitelijk met
81.865 euro te laag is verantwoord.

• Voor wat betreft de bijgevoegde stukken van de accountant merken wij het volgende op. Het
betreft nog steeds een conceptgedeelte dat ik heb gezien in de bijlagen waarbij schijnbaar ook
een bijlage 1 is die ontbreekt en een bijlage 2 dat de accountantsverklaring weergeeft. De vraag
is hoe de accountantsverklaring er nu feitelijk uitziet? Ik neem aan dat het rapport dat we nu
hebben gekregen een onderdeel is van de totale accountantsverklaring. Een voorstel zou zijn de
evaluatie van het rapport van bevindingen te agenderen voor de commissie FEA.

Overigens laat deze vragen en opmerkingen onverlet dat de SGP haar goedkeuring wil geven aan de
jaarrekening.
De heer VERKERK: in de commissie zijn allerlei vragen gesteld en beantwoord. Ik wil het hebben over
twee onderwerpen.
• De rechtmatigheidscontrole heeft niet plaatsgevonden. Daar zijn we zelf debet aan. Dat we niets

hebben uitgewerkt. Het lijkt me wel goed om het verder uit te werken. Ik ben benieuwd wanneer
dit kan gaan gebeuren.

• Een fors negatief resultaat. Ik vind het vervelend maar het komt ook nog eens onverwachts. De
control cyclus lijkt nog niet op orde te zijn. Ik ben heel benieuwd of het college plannen heeft
hoe ze dat verder aan gaat passen.

Wethouder BARTH: dank u wel.
• Ik begin maar even met het onderwerp dat meerderen hebben aangeroerd namelijk de uitgezette

15 miljoen euro opbrengst van het woningbedrijf. Het is destijds besloten de 15 miljoen euro uit
te zetten en het rendement daarvan in te zetten ten gunste van de begroting van de gemeente
Ouderkerk. Vervolgens is dat uitgewerkt en is er een presentatie geweest van de organisatie B&G
Capital Management. De organisatie heeft aangegeven dat we het bedrag gaat uitzetten voor een
termijn van 20 jaar omdat dan een behoorlijk rendement valt te behalen. Wij hebben dat
voorzichtigheidshalve op dat moment vastgesteld op 5%. De verwachting is dat op het moment
dat alles goed zou zijn belegd het rendement op de langere termijn wel eens wat hoger zou
kunnen zijn. Wij hebben gekozen het bedrag dat ten gunste komt aan de begroting structureel
vast te stellen op 5% en dat is 750.000 euro. Als het percentage niet wordt gehaald dan wordt
onttrokken aan het kapitaal. Op het moment dat het rendement hoger is dan 5% dan wordt
toegevoegd aan het kapitaal. Volgens de berekeningen van onze adviseurs die dit voor ons
beleggen is na 10 – 15 jaar een behoorlijk hoger kapitaal bereikt dan het bedrag dat we hebben
ingezet. Dat blijkt ook wel. De eerste periode startten we met een rendement van 1,2 – 1,8%. Dat
is inmiddels opgelopen tot 4,5%. De eerste verslagen die we over het eerste kwartaal van dit jaar
hebben gekregen, geven nog een kleine stijging aan. Als je de 15 miljoen euro in één keer
beschikbaar hebt dan ga je successievelijk achter elkaar de bedragen uitzetten om de juiste
obligaties te kopen teneinde het rendement te behalen. Naarmate wat meer tijd verstrijkt, ga je
naar het rendement groeien en de verwachting is dat je daar overheen gaat. De angst dus dat het
kapitaal zal worden aangetast, is denk ik en volgens de adviseurs, een theoretische mogelijkheid.
De heer BROUWER: dat betekent dat de verwachting alleen maar is gebaseerd op een verwachting
van een hoger rentepercentage in de toekomst.
Wethouder BARTH: ja, dat klopt. Als je ziet dat nu 4,5% rendement is behaald en het kapitaal
vrijwel is gegroeid naar 15 miljoen euro zie je dat door de waardestijging van het onderliggende
kapitaal het bewaarheid wordt wat de adviseurs zeggen. Wij hebben onttrokken, we hebben 4,5%
rendement gemaakt. Dat betekent geen 5% dus hebben we meer onttrokken dan rendement is
gemaakt. Desondanks is per heden het kapitaal weer ongeveer 15 miljoen euro. Naarmate het
eind van het jaar….
De heer BROUWER: betekent dat er dus meer dan 5% rendement is behaald op een bepaald
moment.
Wethouder BARTH: dat is het directe rendement. Er is ook nog indirect rendement. De portefeuille
op zich kan door allerlei ontwikkelingen ook meer waard worden. Dan heb je een hoger
vermogen. Het rendement bestaat uit twee factoren. Het directe rendement dat is de rente en het
indirecte rendement is de waarde van de onderliggende stukken. De adviseurs zitten hier
bovenop. Wij hebben elk kwartaal een overzicht en een gesprek met onze adviseurs om te kijken
of er andere strategieën moeten worden gekozen. Dat verloopt in een heel prettige sfeer. Het is
een zaak van het college maar ik ben bereid een kwartaalverslag tijdens commissie FEA door te
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nemen. Dit wellicht ook met deskundigen van B&G want het is zeer technisch. De commissie
wordt dan inzicht verschaft in hoe e.e.a. loopt en de verwachtingen hoe hiermee wordt
omgegaan. Als daar behoefte aan is dan is dat in overleg met de voorzitter in het komende half
jaar te regelen.
De heer SIMONS: de opbouw van de portefeuille. Hoe zit die op dit moment in elkaar? Is het
alleen maar risicomijdend of …?
Wethouder BARTH: de opbouw van de portefeuille is volledig fidoproof. Dat is de voorwaarde. Dat
is de wet Financiering Decentrale Overheden.

• Wethouder BARTH: de budgetbeheersing hangt een beetje samen met de urenverantwoording. We
zijn daar alert op om daar een steeds beter systeem in te krijgen. Wij zijn aan het studeren om
met ingang van het nieuwe jaar nog meer inzicht, wellicht maandelijks of per kwartaal, te geven
in met name de post nader te besteden zodat ontwikkelingen als gevolg van raadsbesluiten dan
wel collegebesluiten zijn genomen en financiële consequenties hebben daar de raad van op de
hoogte te brengen om de ontwikkelingen wat dichterbij te kunnen volgen.

• Wethouder BARTH: in de schriftelijke beantwoording zaten de vragen wat verstopt. De kopjes
waren wat verspreid door de vragenbeantwoording gedaan. Ik ga ervan uit dat als je een vraag
hebt gesteld dat je dan weet waar je het antwoord moet zoeken. Het had in aparte hoofdstukjes
gemoeten.
De heer BROUWER: u mag de kritiek niet bagatelliseren. De beantwoording was echt ongelooflijk
onduidelijk.
Wethouder BARTH: niet inhoudelijk onduidelijk maar om de antwoorden te vinden.
De heer BROUWER: ook inhoudelijk.
Wethouder BARTH: die conclusie deel ik persoonlijk niet. De suggestie die ik kan doen dat op het
moment dat dit wordt geconstateerd tijdens de voorbereiding, een ambtenaar beschikbaar is om
helderheid te scheppen.

• Wethouder BARTH: de vragen van de SGP. Het gaat en om de systematiek en om de wijze van
gebruik van de urenverantwoording. Voor beide is aandacht om het verder te vervolmaken.

• Wethouder BARTH: ik ben in de veronderstelling dat er één accountantsverklaring is met daarin
de bijlagen en inmiddels een rapport van bevindingen. Dat moet nu compleet zijn.
De heer SIMONS: dat weet ik dus niet. Als ik kijk naar de bijliggende stukken die ik heb dan staat
er concept boven en bijlage 1 ontbreekt.
Wethouder BARTH: er is een brief. Daar zit bijlage 1 bij want dat is de accountantsverklaring.
Bijlage 2 is bijna dezelfde tekst maar is de toelichting.
De heer SIMONS: dat is het enige duidelijke.
Wethouder BARTH: als je het naast elkaar legt dan lees je precies wat er in alle drie staat.
De heer SIMONS: als in het rapport van bevindingen maar hetzelfde staat als in de
accountantsverklaring.
Wethouder BARTH: ze zijn door de accountant zelf afgegeven daar zitten geen verschillen in en
sluiten naadloos op elkaar aan.

• Wethouder BARTH: het CDA vraagt naar de rechtmatigheidscontrole. Een nieuw fenomeen met
ingang van de jaarrekening 2004. Daar is nog geen controleprotocol voor vastgesteld om reden
dat het ministerie pas heel laat de richtlijnen daarvoor heeft afgegeven; in november 2004. Wij
hebben in de commissie FEA afgesproken dat het college een controleprotocol voorbereid en dat
deze na de zomervakantie in de commissie FEA en raad wordt vastgesteld. Met ingang van de
jaarrekening 2005 beschikken wij over een vastgesteld protocol aan de hand waarvan de
rechtmatigheidscontrole plaats kan vinden.

• Wethouder BARTH: budgetbeheersing, planning en control sluiten op elkaar aan. Wij zijn druk
bezig dat verder te professionaliseren en te verbeteren. Daar zijn nog wel wat slagen te maken
ondanks dat de accountant constateerde dat er een aantal behoorlijke slagen zijn gemaakt. Het
kan verder vervolmaakt worden. Aan de hand van de follow-up en management letter wil ik
constateren dat hier actie op wordt ondernomen waardoor steeds meer vakjes groen kleuren.
De heer VERKERK: ik vind het wezenlijk van belang dat het echt goed is. Wij zijn van jullie
afhankelijk. Wij kunnen het niet controleren als het niet goed gebeurd. Dat is echt onze
controlerende taak en van wezenlijk belang.

De heer BROUWER: door mijn fractiegenoot is gevraagd om de accountantsverklaring nog een keer
terug te krijgen. De andere kant heeft gevraagd het rapport van bevindingen daarbij te bespreken. Ik
stel voor dat in combinatie met elkaar te doen.
VOORZITTER: anderen nog behoefte? Dat is niet het geval. U kunt instemmen met de
programmarekening 2004.

9b. Burgerjaarverslag
VOORZITTER: wie mag ik hier het woord over geven? Mijnheer Brouwer.
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De heer BROUWER: mijnheer de voorzitter. U heeft ons uitgenodigd om hier in de raad op te reageren.
Wij moeten aan uw wens voldoen, nietwaar? Mijn fractie waardeert het dat dit verslag vrij vlot tot stand
is gekomen. Het is vrij kort na afloop van het jaar 2004.
In dit jaarverslag wordt informatie gegeven over veel onderwerpen. Wat opvalt is dat daarbij weer aan
andere onderwerpen aandacht is gegeven dan in vorige jaarverslagen. Het verslag is geen
eenheidsworst en dat is een goede zaak.
Het jaarverslag is verlucht met heel veel foto’s, waarbij op opvallend veel foto’s de burgemeester
voorkomt. Dat is natuurlijk logisch want doordat hij het besluit heeft genomen om per 1 september as.
te vertrekken, was dit voor hem wat betreft het Burgerjaarverslag zijn enige kans.
VOORZITTER: u ging heel zachtjes praten. Als u wilt dat ik het versta, wilt u het dan even herhalen?
De heer BROUWER: heeft u een selectief gehoor of heb ik slecht gesproken? Ik heb gezegd dat het heel
logisch was dat er veel foto’s van u in staan vanwege het feit dat u per 1 september vertrekt en dit als
uw enige kans heeft gezien.
Wij hebben veel waardering voor dit jaarverslag maar willen er ook een paar kanttekeningen bij
plaatsen.
• Op blz. 4 komt de politieke situatie in Ouderkerk ter sprake. Diverse mutaties worden genoemd.

Zonder te ontkennen dat er in Ouderkerk een aantal zaken niet goed zijn gegaan, gaat het
generaliserende waardeoordeel aan het eind van die paragraaf mij te ver. Ook ontgaat mij de
waarde van het publiceren daarvan. Sterker nog, ik denk dat de laatste twee zinnen de al of niet
terechte negatieve gevoelens over het functioneren van het gemeentebestuur onnodig versterken.

• Ook in de paragraaf over de Burgertevredenheid worden vergaande conclusies getrokken, naar
mijn mening te ver gaande conclusies. Dat staat schril tegenover het persbericht dat het college
indertijd heeft uitgegeven. Veel liever zou het mij zijn als was geventileerd dat het
gemeentebestuur verbeterpunten heeft opgesteld en die met kracht doorvoert.

• Bij een volgende gelegenheid zou het zinvol zijn om naast de postadressen en de
telefoonnummers ook de bezoekadressen te vermelden, bijvoorbeeld op blz. 6.

• Opvallend is dat in de opsomming van de centrumgemeenteactiviteiten op blz. 6 de
Personeelsdienst ontbreekt.

• Tenslotte, maar dat kon u van mij verwachten, is naar mijn mening de opmerking op blz. 22 over
een door de raad vastgesteld woningmarktonderzoek niet juist. Er is een indicatieve
woningbehoefteraming opgesteld en aan de raad aangeboden, deze behoeft nog verdere
uitwerking.

Voorzitter, deze kritische opmerkingen nemen onze waardering voor dit Burgerjaarverslag niet weg.

De heer MUDDE: ik heb een vraag aan de heer Brouwer. De heer Brouwer heeft kritiek op de laatste
twee zinnen van passage over de politieke situatie in Ouderkerk. Kan de heer Brouwer aangeven wat er
feitelijk onjuist is wat daar staat? De zinnen luiden: “Ontevredenheid over het bestuurlijk functioneren
van de gemeente is in veel gevallen de oorzaak van een plotseling of vroegtijdig vertrek van
bestuurders. Daarmee past het jaar 2004 helaas in de traditie van zich opeenvolgende jaren van
bestuurlijke instabiliteit in Ouderkerk.”
De heer BROUWER: ik denk dat te eenzijdig de nadruk wordt gelegd op de oorzaken die door het
vroegtijdig vertrek van bestuur wordt aangegeven. Ik vind het ook generaliserend dat het jaar 2004
past in de traditie enzovoorts. Wij hebben in het verleden best moeilijke dingen gehad. We hebben
ook, denk aan de eerste twee jaar van de raadsperiode, prachtige jaren gehad. Daarbij komt nog dat
wij in de samenleving van Ouderkerk inderdaad onrustgevoelens opmerken. Dat zijn voor een deel
terechte gevoelens. Voor een deel ook niet omdat men wel aandacht heeft voor alles wat negatief is en
geen aandacht voor wat positief is. Hier wordt de aandacht voor het negatieve alleen maar versterkt.
Dat spijt mij in het burgerjaarverslag.
De heer MUDDE: maar feitelijk staat er niets verkeerd?
De heer BROUWER: feitelijk vind ik in elk geval dat de zinnen te sterk de nadruk op die punten leggen.
VOORZITTER: nog anderen over het burgerjaarverslag? Dat is niet het geval. Mijnheer Brouwer, dank
voor uw reactie en voor de waardering. Een aantal praktische dingen en zaken die vergeten zijn, dank
daarvoor, die zullen de volgende keer worden verwerkt. Het is natuurlijk helder. Het burgerjaarverslag
is iets wat u niet hoeft vast te stellen. Het wordt onder mijn verantwoordelijkheid geschreven. Ik weet
dat u uit een heel stuk betrokkenheid bij het bestuur van Ouderkerk praat als u zegt dat de zojuist
door de heer Mudde geciteerde zinnen u wat storen. Dat begrijp ik heel goed omdat ik ook op geen
enkele wijze een oordeel heb willen uitspreken of zwarte pieten heb willen uitdelen. Ik denk wel dat
het mijn verantwoordelijkheid deels als burgemeester naar de bevolking toe, deels als raadsvoorzitter,
deels als collegevoorzitter om mijn eigen waarnemingen aan het papier toe te vertrouwen. Ik heb het
genoegen gehad om de afgelopen jaren heel veel met mensen hier in Ouderkerk te praten. Het kan
niet worden ontkend, dat doet u ook niet, dat in de gemeenschap zorg is over de politieke instabiliteit.
Ik heb het mezelf behoorlijk aangetrokken en geprobeerd daar, gelukkig met u samen, wat aan te
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doen. Het is lastig om direct tastbare vorderingen te krijgen. Dat heb ik willen constateren in mijn
burgerjaarverslag. Ik hoop ook dat voor zover ik het woord traditie heb gebruikt dat we met die
traditie kunnen breken. Dat het gegeven is met elkaar volgend jaar te kunnen zeggen dat we het
bouwen aan vertrouwen echt inhoud hebben kunnen geven en tastbaar kunnen maken voor de
burgers. Dat was het doel van mijn opmerking en geenszins de bedoeling de zwarte piet of iets anders
uit te delen. Uiteindelijk weeg je de woorden op persoonlijke wijze. Ik begrijp dat vanuit uw
betrokkenheid heel goed. Ik wil het hierbij laten en dank u voor de andere opmerkingen. Het
agendapunt is hiermee afgerond.

10. Raadsvoorstel Rekenkamer K5
VOORZITTER: ik moet u van tevoren melden dat op uw tafel een gewijzigd voorstel is neergelegd. De
wijziging zit slechts in een onderdeel en dat is onder het zesde punt van het besluit nu wordt gesteld
dat de leden van de selectiecommissie met uitzondering van de personeelsfunctionaris van de PDK. Op
deze wijze moet het voorstel worden gelezen. Met die kanttekening, wie van u mag ik het woord geven
over dit voorstel? Mijnheer Bregman.
De heer BREGMAN: in de commissie ABZ is over de rekenkamer breed gesproken. Ook na die
bespreking blijft onze fractie voorstander van een rekenkamerfunctie in plaats van een rekenkamer.
Maar omdat voor dat standpunt onvoldoende draagvlak bleek te zijn, zullen wij noodgedwongen
akkoord gaan met een rekenkamer.
Voor deze raadsvergadering hebben wij alleen een éénbladig raadsvoorstel gekregen en geen bijlagen.
Daardoor is niet vast te stellen wat er met de opmerkingen in de commissie ABZ is gedaan, zelfs niet
met de punten waarvan werd toegezegd dat die zouden worden verwerkt. Dat vinden wij erg slordig.
Voor deze vergadering beperk ik me tot een reactie op de vijf voorstellen, zoals geformuleerd in het
raadsvoorstel.
• Notitie Rekenkamer. Deze zit zoals gezegd niet bij de stukken. In de commissie ABZ is toegezegd

dat de volgende punten zouden worden aangepast:
1. Blz. 2 e.a: ook en vooral in de bijlagen, de wetsartikelen en de subnummers scheiden door er

een stip tussen te plaatsen. Dat komt de duidelijkheid ten goede.
2. Blz. 6: vraag ten aanzien van de doelstelling: ‘de gemeenteraad’ vervangen door’ het

gemeentebestuur? Er kunnen immers onderwerpen onderzocht worden die voor
verantwoordelijkheid van het college, of de raad of  van beide liggen.

3. Blz. 6, 6e regel v.o: éénmaal ‘verdeeld’ laten vervallen.
4. Blz. 6, laatste regel: de zin na ‘gemeente’ laten vervallen. Toelichting: Deze zin suggereert

dat er van overcapaciteit sprake kan zijn. Bovendien: wanneer gemeenten extra betalen kan
toch extra menskracht worden ingehuurd.

5. Blz. 7, onder 3.2, laatste regel: ‘3’ vervangen door ‘4’.
Mogen we ervan uitgaan dat deze aanpassingen zijn doorgevoerd?

• Wanneer we vandaag besluiten tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling K5, dan
betekent dat naar onze mening dat we niet bijlage 3 vaststellen, zoals die bij de stukken van ABZ
was gevoegd, maar dat de gemeenschappelijke regeling in de geest van deze bijlage zal worden
aangepast of een aparte gemeenschappelijke regeling voor de rekenkamer zal worden gemaakt.
Bent u het eens met deze aanname? Voor welke van deze twee mogelijkheden is gekozen?

• Onze fractie blijft er voorstander van om een lager budget vast te stellen. In ABZ hebben wij
aangegeven respectievelijk becijferd dat naar onze mening een budget van 60.000 euro ruim
voldoende is. Dat betekent dat wij voorstellen om voor 2006 een post van 12.000 euro vast te
stellen in plaats van 14.000 euro. Graag een reactie van de andere partijen op dit standpunt.

De heer VERKERK: allereerst wil ik een compliment uitdelen aan de griffiers. Het is een mooi compleet
stuk geworden. Wij hebben een tweetal kanttekeningen die wij willen plaatsen.
• Wij hebben in de commissie eerder de voorkeur uitgesproken voor een rekenkamerfunctie zonder

raadsleden. Daarmee heeft de raad meer invloed op de onderwerpkeuze. Bij een rekenkamer
bepaalt de rekenkamer zelf welke onderzoeken er gebeuren en kan de raad alleen maar een
verzoek tot onderzoek indienen.

• De financiële bijdrage van iedere gemeente vindt plaats op basis 1/5. Wij vinden dat niet
realistisch. Het genoemde argument slaat als een tang op een varken. Het argument dat wordt
gegeven is omdat het objectief onderzoek betreft de omvang van de gemeente niet relevant is.
Dat klopt volgens mij niet. De kosten bij vele onderwerpen en vormen van onderzoek zijn wel
degelijk afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. En minstens zo belangrijk is het
feit dat de uitkering uit het gemeentefonds, waarin ook de gelden voor de rekenkamer in zijn
verwerkt, wel is gebaseerd op het aantal inwoners.

Het CDA blijft volharden in de wens voor de gebruikelijke verdeling bij K5 projecten. Dat wil zeggen
voor incidentele opstartkosten betaald ieder 1/5 deel en de structurele kosten worden verdeeld naar
rato van het aantal inwoners.
Momenteel is het verschil maar een paar duizend euro maar dit is nog maar het sobere startniveau.
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Het verschil wordt met het jaar groter als de rekenkamer meer body krijgt. Gezien de financiële
situatie in Ouderkerk vind ik dit nog steeds een zwaarwegend punt.
De heer VAN DER HAM: mijnheer de voorzitter. De SGP fractie kan instemmen met het voorstel dat
voorligt. Mijn fractie heeft zich ook in de commissie ABZ uitdrukkelijk uitgesproken voor de instelling
van een rekenkamer en niet van de rekenkamerfunctie. Wij vinden de onafhankelijkheid van het
instituut boven iedere twijfel moet zijn verheven. Wat dat betreft vinden wij het goed dat er een
instituut in het leven wordt geroepen dat een zekere afstand kent tot de gemeenteraden. De beste
garantie daarvoor is in onze ogen de vorm van een rekenkamer en niet die van een rekenkamerfunctie.
De notitie kan onze instemming hebben. Met de opgenomen bedragen zoals die worden verwoord in
de oplegnotitie kunnen wij instemmen. Wat wij nog wel hebben overgehouden aan de discussie in de
commissie ABZ is dat er specifieke aandacht moest zijn voor de juridische inbedding van het geheel.
Het mag vanzelf spreken dat wij die kanttekening hier graag herhalen. Dat wij ervan uitgaan dat bij de
uitwerking daar bijzondere aandacht voor bestaat. Dat we uiteindelijk wel met realiseerbare voorstellen
te maken willen krijgen. Neemt onze waardering voor het stuk niet weg en onze instemming ook niet.
VOORZITTER: dank u wel. Anderen nog behoefte? Dat is niet het geval. Ik zal als uw raadsvoorzitter
proberen de vragen te beantwoorden.
Door de griffier is ook naar aanleiding van de vragen van de VVD fractie u een mail gestuurd waarin
werd uitgelegd wat precies met de inbreng in de commissie ABZ is gedaan. Zij stelt vast en dat is
conform mijn eigen herinnering, dat ik in de commissie ABZ heb gezegd dat het mij verstandig lijkt
omdat we op een aantal punten zullen moeten terugkomen zoals de juridische inbedding, dat
uiteindelijk in de raad van 8 september as. de stukken definitief met een gemeenschappelijke regeling
inclusief de wijzigingen zoals door de heer Bregman aangegeven nog een keer ter goedkeuring
langskomen. Vandaar dat u nu slechts de principe uitspraak doet voor …
De heer BROUWER: het zou niet verkeerd zijn geweest als we het mailtje bij de stukken hadden gehad,
althans de inhoud ervan.
VOORZITTER: goed. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Misschien is dat te laat gekomen en dan spijt
mij dat. Vandaag, dat is te laat. Het doel is u de complete tekst inclusief de door u aangedragen
wijzigingen 8 september te hebben. De behandeling vandaag voorziet er in dat u met elkaar de keuze
maakt voor de rekenkamer. Dat u met elkaar het budget vaststelt en dat u vervolgens vraagt om in het
kader van de juridische inbedding nog wat nader onderzoek te doen en met een voorstel te komen. Op
dat onderdeel kan ik u zeggen dat de griffiers na rijp beraad en consultatie van diverse adviseurs
uiteindelijk hebben besloten aan alle twijfel een einde te maken. Juristen zijn een mooi volk maar
kunnen het lang met elkaar oneens blijven.
• De griffiers kiezen voor een aparte gemeenschappelijke regeling voor de rekenkamer te maken.

Dat is heel helder. Dan krijg je een bestuur dat bestaat uit één of twee raadsleden per gemeente.
Je hangt daar de rekenkamer onder en je bent klaar. Dat voorkomt dat je allerlei ingewikkelde
verwevingsvraagstukken met de hoofdregeling K5 gaat krijgen.

• Als het allemaal goed gaat, zult u op 8 september op uw raadsagenda een gemeenschappelijke
regeling treffen waar u, hoop ik, mee in kunt stemmen. Op dat moment treft u ter definitieve
accordering diverse onderliggende stukken aan. Ik hoop dat ik daarmee de heer Bregman heb
kunnen geruststellen dat hij nog de kans krijgt de door zijn fractie gemaakte opmerkingen naast
de nieuwe tekst te leggen.

• Een aantal van u zegt liever een rekenkamerfunctie te hebben gehad. Die verdeling blijft hier in
zitten. Uiteindelijk is de onmiskenbare conclusie dat een overgrote meerderheid van de
raadsleden binnen de K5 een rekenkamer willen nemen. In de commissie ABZ hebben we gezegd
dat we ons daar bij neer moeten leggen. We zijn met zijn allen bezig de rekenkamer op te
richten. We kunnen hier niet dissident in blijven. Ik merk ook dat in onze eigen raad de opvatting
hierover verschillend ligt.

• Specifiek over het budget. Vanzelfsprekend gaat u hier over. Uiteindelijk geeft u daar nog een
keer definitieve instemming over bij de vaststelling van de begroting 2006 die in november aan
de orde komt. De CU zegt dat het met 2.000 euro minder zou kunnen. De heer Verkerk ziet liever
een verdeling naar rato van het aantal inwoners. Het voorstel is zoals het is. 14.000 euro voor
onze gemeente en dat is verdeeld per gemeente. Daar moet u al of niet mee instemmen.

Ik geloof dat ik alle punten heb behandeld. De griffier wijst mij erop dat één raadslid uit uw midden
moet worden voorgedragen ten behoeve van de selectiecommissie. Misschien kunt u in tweede termijn
met een voorstel komen. Anders moeten we afspreken dat u dat in onderling beraad doet en het de
griffier zo snel mogelijk laat weten. Wie heeft behoefte aan de tweede termijn? Mijnheer Bregman.
De heer BREGMAN: u heeft de toezegging gedaan dat het in het voorstel wordt verwerkt. Wij willen
vasthouden aan het lagere budget. Het voorstel van het CDA klinkt ons ook wel sympathiek in de oren.
Een verdeling naar rato van het aantal inwoners vinden wij een goed voorstel waar wij graag onze
steun aan geven. Verder heeft u de vragen beantwoord.
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De heer MUDDE: ik ben benieuwd wat de consequenties van de procedure zijn als de raad anders zou
besluiten en het voorstel van het CDA zou volgen.
VOORZITTER: ten aanzien van het budget. De andere raden, voor zover ik ben geïnformeerd, zijn
allemaal wel akkoord met de verdelingsystematiek. Ik heb altijd begrepen dat het voor Bergambacht
niet uitmaakt welke keuze er wordt gemaakt aangezien Bergambacht midden tussen de grote en kleine
gemeenten in zit. Dan krijgt u te maken met de regel dat de grootste meerderheid van de vijf
gemeenten telt. Tenzij u succesvol bent bij uw collega’s in de andere gemeenten.
De heer VERKERK: ik kan me ook voorstellen dat we instemming verlenen met uitzondering van punt 4.
Of is dat niet mogelijk en is het alles ja of alles nee? Dan neig ik naar een nee terwijl het eigenlijk
alleen om punt 4 gaat. Dat vind ik wel vervelend. Ik heb het signaal afgegeven dat dit de afspraak is
zoals wij het altijd doen. Waarom wordt hier vanaf geweken?
VOORZITTER: dit is echt uit de procedurele trukendoos. U kunt natuurlijk zeggen dat u ten aanzien van
het budget het recht voorbehoud om bij de begroting anders te besluiten dan nu in het voorstel staat.
U moet de begroting van de gemeente Ouderkerk goedkeuren waar dit budget in zit.
De heer BROUWER: wat mij een beetje dwarszit, is dat je nu voor een rekenkamer een aparte
gemeenschappelijke regeling moet optuigen. Het is zo volkomen onnodig en strijdig met de
gedachtegang binnen de K5 om nu een aparte gemeenschappelijke regeling K5 te maken. Zoiets zou
moeten worden geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling van de K5 in zijn totaliteit. Ik
begrijp dat er ergens één gemeente helemaal dwarsligt. Ik snap de reden daarvan niet.
VOORZITTER: U vergeeft me dat ik op het laatste punt niet inga. U moet niet angstig zijn voor het feit
dat er naast de K5 gemeenschappelijke regeling hiervoor een specifieke gemeenschappelijke regeling
komt. Dat is betrekkelijk weinig werk. Het is in juridische zin minder werk dan het verweven van deze
rekenkamer in de huidige gemeenschappelijke regeling. Procedureel is het een stuk eenvoudiger
omdat de discussie over de grote gemeenschappelijke regeling nog lang niet is afgerond. Het valt niet
uit te sluiten dat bijvoorbeeld ten behoeve van de brandweer je alleen al om wettelijke bevoegdheden
van burgemeesters in juridische zin goed in de gemeenschappelijke regeling vast te leggen er ook
voor de brandweer een aparte gemeenschappelijke regeling moet worden gemaakt. Ik wil u daar niet
bang voor maken maar dat moet u niet al te zwaar meewegen. Het is een betrekkelijk formele
procedure die heel eenvoudig is te lopen en waar inmiddels door de griffier al contact met de Provincie
over is. Het wordt niet erg ingewikkeld.
Wij gaan over tot besluitvorming. Mag ik vaststellen dat u instemt met het voorstel zoals het hier ligt in
de wetenschap dat u op 8 september over de juridische vormgeving en de definitieve accordering van
de onderliggende stukken de gelegenheid krijgt.
De heer VERKERK: ik stem niet in met als reden de financiële verdeling.
VOORZITTER: het voorstel is aanvaard met zeven stemmen voor en één stem tegen.

11. Plan van aanpak verbeteringen bestuur Ouderkerk
VOORZITTER: het is kwart over elf maar wij doen er verstandig aan de agenda af te maken anders
moeten we volgende week terugkomen. Ik kijk naar de heer Mudde want hij is daar altijd kritisch op
maar we gaan het snel doen.
De heer MUDDE: als we consequent beleid hebben dan moeten we de klok stil zetten.
De heer VERKERK: terugkomen vind ik niets want dat is het hele CDA op vakantie.
VOORZITTER: ik stel vast dat u agendapunt 11 wenst te behandelen. Dit is tevens in de commissie
behandeld.
De heer MUDDE: mijnheer de voorzitter. Onze waardering voor de snelle en krachtdadige wijze waarop
het college aan de slag wil na de ontluisterende uitkomst van de bestuurskrachtmeting. Een paar korte
opmerkingen.
• De passage over de samenwerking met de burger op blz. 9. Wij begrijpen niet waarom we tot

april 2006 zouden moeten wachten om afspraken te maken over de communicatie. Dat
onderwerp staat al zo lang op onze agenda en volgens ons zijn afspraken niet nodig maar zou
communicatie vanzelfsprekend moeten zijn. Kennelijk werkt het niet zo in de praktijk. Laten we
de afspraken maken maar niet nog driekwart jaar wachten.

• Het college citeert Machiavelli. Dat is aardig, zelfs verfrissend. Dezelfde Machiavelli zei ook dat
als de bereidheid groot is dat de problemen niet groot kunnen zijn. Dan is het geen probleem
hier direct mee aan de slag te gaan.
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• Op blz. 3 staat in het vetgedrukte deel dat opnieuw kritisch naar het uitgaven en inkomsten
patroon van de gemeente moet worden gekeken. Ik dacht dat we dat pas hadden gedaan. Het kan
niet zo zijn dat de politieke discussie permanent wordt gedomineerd en onderzoeken naar
bezuinigingsmogelijkheden. Een dergelijke discussie slaat al het overige dood en we willen ook
wel eens over leuke zaken praten.

De heer BROUWER: wij zijn als fractie in de commissie ABZ hier uitvoerig op ingegaan. We willen de
waardering herhalen voor het zo snel produceren van een dergelijk stuk nadat Van Naem en Partners
heeft gerapporteerd. Onze waardering voor het snelle handelen maar ook voor de inhoud. Het is een
goede zaak dat in het stuk naast de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting ook de besluiten over
BTO en ontwikkeling van K5 zijn meegenomen. We hebben nu een compleet beeld. Op een laat
moment hebben wij de speerpunten 2005 – 2006 toegestuurd gekregen. Volgens de begeleidende
brief behoren die bij het voorstel maar stelt u tegelijkertijd voor deze speerpunten te agenderen voor
de komende commissievergaderingen. Ik neem aan dat onze conclusie voor nu namelijk voor
kennisgeving aannemen een terechte conclusie is. De speerpunten komen dus in de commissie terug.
Na de beantwoording van onze vragen in de commissie ABZ kunnen wij akkoord gaan met het plan van
aanpak verbeteringen. Wij stellen voor dat dit belangrijke plan met de afgesproken verbeterpunten en
naar aanleiding van BTO alsmede de speerpunten 2005 – 2006 periodiek bijvoorbeeld eens per
kwartaal aan de orde zullen komen in de commissie of raad. Het lijkt me goed dat als we dit
verbeterplan serieus nemen dat we het dan ook op de voet volgen en goede dingen bij aandragen
zodat we het plan met ons allen dragen.
De heer VAN DER HAM: mijnheer de voorzitter. De SGP fractie wil in waardering niet onderdoen voor
de vorige twee sprekers. Ook mijn fractie heeft met genoegen kennis genomen van de vele verstandige
woorden die wij hebben gelezen in dit plan van aanpak. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer
Brouwer inzake de periodieke rapportage. Dat lijkt ons een vanzelfsprekendheid bij een dergelijk
traject. Het viel ons op dat bepaalde acties in de tijd worden uitgesteld tot 2006. De heer Mudde sprak
over het onderwerp communicatie. Het valt me bij andere onderwerpen ook op. Er wordt gezegd dat
we wel actie moeten ondernemen maar het betreft vooral aanbevelingen voor het bestuur na 2006. Ik
vind dat zelf een onbegrijpelijke redenering. Ik kan me voorstellen dat het in de tijd op 2006 uitkomt
en daarmee is het automatisch een advies aan het volgend bestuur en maar zien wat een volgend
bestuur ermee gaat doen. Ik denk dat we met veel punten er naar moeten streven om zo spoedig
mogelijk voortgang te boeken. Dat betreft communicatie maar ook wat ik lees op blz. 7, plan van
aanpak en hoofdstuk 3 dat ten behoeve van het nieuwe bestuur concrete verbeteracties moeten
komen. Ik denk dat vooruitlopend daarop we ook als raad ons permanent bewust moeten zijn van ons
eigen optreden en dat wij verbeterpunten moeten zoeken om ook voor maart 2006 hier vorderingen in
te maken.
De heer VERKERK: in de raadsvergadering van april jl. is de uitkomst van de bestuurskrachtmeting
besproken met het bureau Van Naem & Partners. De uitkomsten voor Ouderkerk waren ten dele
positief en ten dele niet positief. Helaas komen de uitkomsten grotendeels overeen met het beeld dat
het CDA heeft van “ons” functioneren. Daarmee doel ik op de raad, het college en de ambtenaren.
Daarnaast sluit het ook aan bij de uitkomsten van het BTO.
In de brief met aanbevelingen van het bureau is overduidelijk te zien hoe penibel de situatie in
Ouderkerk is. Natuurlijk is het van belang om de geschiedenis in de overweging te betrekken.
Ouderkerk komt vanuit een achterstandspositie door de langdurende artikel 12 status. Dit doet niets
af aan het oordeel dat hier nu ligt.
Het CDA heeft in april al aangegeven, evenals bij de besluitvorming over de toekomst van de K5
samenwerking, dat we eigenlijk een verdergaande samenwerking wensen ter versterking van de
bestuurskracht van de gemeente Ouderkerk en van de Krimpenerwaard. Helaas zijn ook partijen in
andere gemeenten die vinden dat de samenwerking in de K5 nooit als remedie tegen onvoldoende
bestuurskracht mag worden gebruikt. Het CDA is het hier vanzelfsprekend niet mee eens.
Gezien de, ook door het CDA, destijds genomen besluiten is het van groot belang om tot de volgende
K5 evaluatie de burgers en bedrijven in Ouderkerk zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de
handicaps van deze gemeente. Daarvoor is nu dit verbeterplan gemaakt.
Met de technische bespreking van dit plan in de commissie zijn voor het CDA geen vragen blijven
liggen. Wel willen we twee onderstrepingen maken in de plannen.
• We vinden het goed om eerst te bezien wat je als gemeente allemaal aan taken en opdrachten op

je bordje hebt liggen. Pas vanuit dit overzicht is het goed om te besluiten wat je aan gaat pakken.
• We zijn blij met het uitgangspunt om zoveel mogelijk samen te werken met andere gemeentes:

eerst K5, dan K-minder, eventueel buiten de K en pas als laatste optie Ouderkerk alleen.
We kunnen nog veel meer zeggen over dit onderwerp, maar wat mij betreft is het volgende motto van
belang: geen woorden maar daden en liever gisteren dan vandaag.
Ik wil nog één opmerking op persoonlijke titel maken. Het gaat niet zozeer over het verbeterplan maar
meer over de aanvullende brief van bureau Van Naem & Partners.
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Naar aanleiding van de bespreking van de bestuurskrachtmeting met de raad heeft het bureau een
aanvulling geschreven op hun aanbevelingen. Daarin staat de volgende zinsnede en zij spreken daarbij
over de gemeenteraad: “Wij hebben niet geconstateerd dat de bestuurskrachtmeting aanleiding geeft
tot enige reflectie. Onderwerpen ter versterking van de bestuurskracht, zeker wanneer het
functioneren van de raad aan de orde is, blijken onbespreekbaar”.
Vanuit mijn werk in de psychiatrie weet ik dat dergelijke opmerkingen mensen tot waanzin kan drijven.
Het plaatst mensen, in dit geval de gemeenteraad, in een paradox. De wijze van formuleren want daar
zit de knel, ontneemt de ander de mogelijkheid tot een inhoudelijke reactie over hetgeen er staat.
Als de raad het eens is met deze conclusie dan betekent het dat de raad niet eens genoeg zelfreflectie
heeft. Als de raad het niet eens is met deze conclusie, dan bevestigt dit de conclusie dat de raad
gespeend is van enige zelfreflectie. Daarbij komt de onderliggende boodschap.
Het maakt niet uit of de raad het wel of niet eens is met deze conclusie want doordat de raad geen
zelfreflectief vermogen heeft, is elke mening van de raad dienaangaande onvoldoende onderbouwd en
derhalve niet serieus te nemen.
In de psychiatrie noemen wij dit ‘wilsonbekwaamheid’. Dat wil zeggen: Niet in staat om op een
adequate wijze je wil te bepalen.
Dergelijke uitspraken zijn een signaal om de uitspraken te bezien vanuit de theorieën over meta-
communicatie: dat wil zeggen de communicatie over de communicatie. Blijkbaar heeft de
gemeenteraad door haar wijze van bespreken van de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting met de
medewerkers van het bureau de medewerkers getriggerd waardoor gevoelens uit andere conflicten
bepalend zijn voor hun wijze van communiceren naar ons toe. Het blijft psychiatrie waar ik in werk.
Het niet herkennen of erkennen van deze gevoelens leidt tot onbewuste beïnvloeding van het oordeel
dat in dit geval door het bureau in deze brief is geschreven.
Het zal daardoor onduidelijk blijven in hoeverre deze conclusie is gerechtvaardigd.
De enige manier om daar achter te komen is door met hen in gesprek te gaan over de wijze van
communiceren en wat dat met hen doet cq. heeft gedaan, maar ook wat dat met de raad doet en heeft
gedaan. Totdat dat is gebeurd, is het onmogelijk om een zinvol gesprek te hebben over hetgeen er nu
inhoudelijk staat geschreven. Het CDA is bereid om dit gesprek met de medewerkers van het bureau
aan te gaan.
Het komt hier in het kort op neer dat ik vind dat het gebruik van dergelijke paradoxale constructies
met onderliggende ondermijnende boodschappen een erg gevaarlijke ontwikkeling is. Het is veel
duidelijker om gewoon een oordeel te geven en dit te onderbouwen. Pas dan is het mogelijk om op
een zinnige wijze te bezien wat wij als gemeenteraad hiermee kunnen, willen of moeten doen.
VOORZITTER: dank u wel. Anderen van u? Dat is niet het geval. Ik zal proberen namens het college op
uw inbreng te antwoorden. Onder benadrukking, dat heb ik ook in de commissie al gedaan, dat het na
vanavond ons gezamenlijk stuk moet worden. Wij hebben als college graag en hard willen werken aan
de totstandkoming van dit plan van aanpak. Wij vinden het belangrijk dit voor de zomer te hebben
vastgesteld. Ik wijs u erop en de brief heeft u ook gekregen dat ook het college van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland zeer nieuwsgierig is naar onze reactie op de bestuurskrachtmeting. Ik denk
dat we voor zover we goede beurten moeten maken dat het goed is dat wij dit vanavond met elkaar
vaststellen en dit op de post kan naar de Provincie. Overigens is het een hele interessante brief om die
te lezen na jarenlang andere geluiden uit de Provincie te hebben gehoord. Ik beveel de brief van harte
voor uw aandacht aan.
• De heer Verkerk houdt een knap betoog, ook vanuit zijn vakachtergrond. Dat spreekt mij aan en

geeft te denken. U moet zelf met elkaar bepalen of u het verstandig vindt met de mensen van
Van Naem & Partners te praten. Ik kan een heel eind meegaan in de redenering van de heer
Verkerk dat de extra boodschap die is gegeven sterk gevoed lijkt uit de perceptie over de wijze
waarop de raad met de heren heeft gediscussieerd. De conclusie laat openingen na om ons te
triggeren om verbeteringen aan te brengen. Je hebt daar suggesties voor nodig waar je wat mee
kan. Voor zover u daar behoefte aan heeft, moet u het zeker doen. Ik denk dat wij door het
vaststellen van dit plan van aanpak laten zien dat wij over voldoende zelfreflectie beschikken om
ook de dingen te doen die moeten gebeuren. Dat lijkt mij een goed bewijs. Dat moet u met elkaar
bepalen.

• De heren Mudde en Van der Ham vinden het uitstellen van zaken tot 2006 jammer want elke
verbetering die zich aandient moet je direct implementeren en mee aan de gang. Zeker op het
terrein van de communicatie. In het nieuwe collegeakkoord zijn daar recent afspraken over
gemaakt. Laat het niet liggen. Voor zover de tekst de suggestie wekt dat we dat omwille van de
tijd laten liggen dan zou het eruit moeten. Het college heeft in haar voorbereidende rol willen
aangeven dat het ons zinvol lijkt dat met de ervaring en deskundigheid die deze raad heeft die in
het restant van deze raadsperiode aan te wenden om een aantal conclusies met elkaar te
formuleren. Wat is er niet goed gegaan en wat zou beter kunnen. Dat we dat als een soort
overdrachtsdocument aan onze opvolgers kunnen meegeven. Meer hebben we niet bedoeld. We
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willen zaken niet uitstellen tot 2006, we willen nu volop de discussie aangaan. Als bij de
verbetering van de communicatie direct punten naar voren komen die verstandig zijn direct uit te
voeren dan doen we dat ook. We houden niet op bij het schrijven in het overdrachtsdocument
maar gelijk ook verbeteringen implementeren. Ik zeg graag toe dat we de tekst daar op na lopen.

• De heer Mudde vraagt naar het onderzoek naar de financiële situatie. Het is door het college niet
als een nieuwe bezuinigingsoperatie bedoelt. Het is bedoeld om met behulp van externen een
keer op een goede manier naar de wijze waarop onze begroting is samengesteld te kijken.
Wethouder Barth heeft net al aangegeven hoe we de constructie met het belegd vermogen
hebben ingericht, met een vaste afstort ten behoeve van de exploitatie. Dat zijn allemaal
elementen die we in het licht van de financiële specialisten een keer kunnen bekijken. Is dat de
meest verstandige oplossing of zijn er nog andere constructies mogelijk. Zo zijn meer zaken ten
aanzien van reserves en voorzieningen waarvan we denken het al jaren goed en verstandig te
hebben gedaan maar misschien zijn er nieuwe inzichten, ook in den lande, die ons kunnen
helpen om dit op een betere, meer efficiëntere manier te doen. Dit zou meer ruimte moeten
genereren, dat is het doel, om meer uitgaven te doen. De operatie is gericht om ons aan de
financiële krapte te ontworstelen die ook door Van Naem & Partners wordt aangegeven en die wij
aan den lijve ondervinden. Dit is geen nieuwe bezuinigingsoperatie.

• We beseften dat het vanavond laat kon gaan worden. Het inzoomen op de speerpunten zou dan
onvoldoende tot hun recht komen. Wij willen graag van u, in commissieverband, horen of u onze
opvatting deelt dat dit de speerpunten zijn en dat u het met ons eens bent dat ze in deze
volgorde moeten worden afgewandeld. Ik hoop dat de griffier wil zorgen dat de speerpunten in
de successievelijke commissies van augustus en september worden geagendeerd.

• De heren Brouwer en Van der Ham vragen om de monitoring. Het is een goede afspraak elk
kwartaal een tussenrapportage vanuit het college bij u neer te leggen van welke punten zijn
aangepakt, met welk resultaat en hoe ver we staan. Dat zeg ik u graag toe.

• De heer Verkerk refereert aan de K5 evaluatie en is het eens met onze verbeteringen zoeken met
steun van de K5. Ik deel ook zijn opvatting dat samenwerking en soms ook uitbesteding wel
degelijk een bijdrage kan leveren aan je bestuurskracht. Uiteindelijk moet u met elkaar bepalen
of u voldoende vat heeft op alle onderdelen die zich in Ouderkerk voordoen om uw
democratische verantwoordelijkheden waar te maken. Daar gaat het om. Al het overige wat je
binnen de verantwoordelijkheid kan regelen, kan uitbesteden of samen kan doen, draagt bij aan
de bestuurskracht.

• De ambtenaren stelden voor om Machiavelli te citeren en toen dacht ik al dat het mis zou gaan.
Afgezien van dat hij bulkt van harige citaten, althans de citaten die je aan het werk van
Machiavelli kan ontlenen, weten we ook allemaal dat hij soms achter zijn prachtige citaten
allemaal stoute gedachten verborg waar hij allemaal verkeerde dingen mee deed. Het was aardig
het een keer te proberen.

Ik geloof dat we alle vragen hebben beantwoord. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het
geval. Wij stellen het plan van aanpak vast.

12. Sluiting
VOORZITTER: dames en heren, wij zijn aan het eind gekomen van onze vergadering. Voordat ik de heer
Brouwer vraag het dankgebed uit te spreken, wil ik van de gelegenheid gebruik maken u een bijzonder
goede recesperiode toe te wensen. Voor zover u van vakantie gaat genieten, wens ik u een bijzonder
goede en plezierige vakantie toe. U met de uwen vanzelfsprekend. Het is een druk jaar geweest. We
hebben heel hard en intensief gewerkt aan het bestuur van de gemeente Ouderkerk. Het is goed de
boog die zo gespannen staat even te laten vieren en te genieten van al het moois dat we om ons heen
hebben en wat ons land of het verre buitenland te bieden heeft. Ik wens u daar veel genoegen bij. Ik
hoop u in gezondheid eind augustus te treffen. Ik wil de heer Brouwer vragen het gebed uit te spreken.
De heer BROUWER: Almachtige, barmhartige, genadige God! Wij danken U voor het voorrecht hier
wederom in vergadering te zijn geweest ter behartiging van de belangen van de gemeente. Geef dat
onze beraadslagingen en besluiten haar aanzien en welzijn ten goede komen en aldus strekken tot het
heil van de gehele gemeente. Amen.
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Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Ouderkerk, gehouden op
8 september 2005

De griffier, De voorzitter,


