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Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Ouderkerk 
op donderdag 9 juli 2014 om 19.00 uur 

 
Aanwezig: 
de voorzitter:  burgemeester J. de Prieëlle 
de griffier: mevrouw M. Metz 
de raadsleden:  CDA: de heer L.M. van der Vlist 
  ChristenUnie: mevrouw N.E. van Zijl-Vuijk en de heer A. Halma 
 PvdA: de heren A. Maat, J.T.J. Simons en L.G. van Winden 

VVD: de heren J.A. van Anen, J.H. Peters en R.C.M. Timmermans 
SGP: de heren L.G.I. Barth, J.W. van der Ham en M.C. Noordergraaf 

de wethouders: mevrouw M.G. Boere-Schoonderwoerd en de heer T.C. Segers 
de notulist: mevrouw P. Heijne, Dria 
 
Afwezig: de heer A. Burger (CU) 
 

 
De VOORZITTER: Dames en heren, hartelijk welkom. 
 
 Woord van overweging [21:20] 
De VOORZITTER: In het Midden-Oosten is al eeuwenlang veel strijd over grond en posities. We hebben in 
Israël de aanslagen van Hamas gezien en de reactie daarop. Kortom, de vrede is nog ver te zoeken. Ik heb 
dit in het liedboek gevonden, het is berijmd maar ook anderszins heel mooi. Ik wil dit als overweging 
meegeven. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! 
 
1. Opening [22:45] 
De VOORZITTER: Ik open de vergadering van de gemeenteraad. 
 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Burger. 
 
Ik vind het jammer dat niet iedereen een zitplaats heeft, maar dat kan eenvoudigweg niet anders. Ik hoop 
dat u de vergadering kunt blijven bijwonen en dat het voor iedereen hoorbaar is. 
 
2.a. Vaststelling van de agenda [23:50] 
De VOORZITTER: Kan de gemeenteraad instemmen met de afwikkeling van de achttien agendapunten? 
 
De heer SIMONS: De voorzitter van de gemeenteraad is als portefeuillehouder nauw betrokken bij 
agendapunt 13. Is het verstandig op het moment dat agendapunt 13 aan de orde komt, hij het 
voorzitterschap van de vergadering overdraagt aan de plaatsvervangend voorzitter? Dat kan wellicht 
zuiverder zijn voor de discussie. Mocht u dat overwegen, dan wil ik graag weten hoe we omgaan met het 
stemrecht van de plaatsvervangend voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Het eerste spreekt voor zich. Als een lid van het college een portefeuille is toebedeeld, dan 
is degene bij wie het taakveld hoort erbij betrokken. Het zou verkeerd zijn als dat niet het geval zou zijn. 
Een maand geleden heb ik met de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de heer Timmermans, afgesproken 
dat hij bij agendapunt 13 het voorzitterschap overneemt. 
 
De heer SIMONS: Dat is fijn. Dat was mij nog niet ter oren gekomen. 
 
De VOORZITTER: Ik had het u vanavond zeker willen zeggen. 
 
De heer MAAT: Ik verzoek hamerstuk 10 alsnog te agenderen als bespreekstuk. 
 
De VOORZITTER: De agenda wordt met bovenstaande opmerkingen vastgesteld. 
 
2.b. Spreekrecht burgers [23:24] 
De VOORZITTER: Dominee Heemskerk en de heren Van der Hoog en Van Rijnsbergen spreken in bij 
agendapunt 13 en de heer en mevrouw Van der Werken spreken in bij agendapunt 17. 
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2.c. Vragenhalfuurtje [25:53] 
De VOORZITTER: Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuurtje. 
 
2.d. Verslag van raadsleden inzake overleg binnen externe organisaties [25:58] 
De VOORZITTER: Er zijn geen opmerkingen van raadsleden inzake overleg binnen externe organisaties. 
 
2.e. Mededelingen [26:05] 
De VOORZITTER: Er zijn geen mededelingen. 
 
2.f. Notulen vergadering d.d. 5 juni 2014 [26:12] 
De VOORZITTER: De notulen van de raadsvergadering van 5 juni 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken [26:36] 
De VOORZITTER: Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
Hamerstukken 
 
4. Raadsvoorstel tot afgeven (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor een projectbesluit 

voor de bouw van een woning aan de Kerkweg 31 [26:43] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
5. Raadsvoorstel tot afgeven (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor een projectbesluit 

voor de bouw van een woning aan de Kerkweg 33 [26:55] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
6. Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Kattendijk 105 [27:03] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
7. Raadsvoorstel tot vaststellen voorbereidingsbesluit met betrekking tot de omgeving perceel 

IJsseldijk-Noord 161 [27:12] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
8. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan voormalige basisschool Burgemeester Neetstraat 

[27:24] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
9. Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van 11.300 euro voor een extra inspanning in het 

kader van de bestrijding van kinderarmoede en schuldenproblematiek [27:30] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
10. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2013 en bestemmen van het 

rekeningsaldo [27:49] 
De heer SIMONS: Naar aanleiding van de jaarrekening 2013 heb ik een paar vragen die ik alsnog wil stellen. 
De eerste vraag heeft betrekking op pagina 35 en gaat over een opsomming van de openbare gebouwen. Is 
deze lijst van gebouwen uitputtend? Staan alle gebouwen vermeld? Ik zie dat op de lijst van gebouwen de 
kerktoren van Ouderkerk aan den IJssel staat. Ik begrijp waarom dat is. Als ik even verder kijk op deze 
pagina dan zie ik dat de led-verlichting in de kerktoren te Gouderak, die niet op deze lijst staat, is 
gefinancierd uit het budget dagelijks onderhoud. Waarom financiert gemeente Ouderkerk de led-verlichting 
van de kerktoren van Gouderak? 
De tweede vraag heeft betrekking op pagina 55 van het overzicht van verbonden partijen. Er staat dat in 
2012 aan Cyclus 214.000 euro is uitgegeven en in 2013 is 224.000 euro uitgegeven. Ik heb begrepen dat 
de gemeente in 2013 is overgestapt op de NV MAK. Het is bijzonder dat het overstappen niet terug is te 
vinden in het bedrag dat wordt uitgegeven aan Cyclus. 
De voorbereiding van de derde vraag is met de fractieleden gedaan. Waarom is er niet gereageerd op de 
vragen die tijdens de commissievergadering zijn gesteld? Tot mijn verbazing zijn de antwoorden op de 
gestelde vragen gisteravond toegestuurd. Dat gooit mijn voorbereiding enorm in de war, want nu weet ik 
niet precies hoe ik hierop moet reageren. Ik heb begrepen dat de ondergrondse vuilcontainers ten laste van 
de afvalverwerkingsbijdrage is gebracht. Waarom zijn die kosten niet geactiveerd? Door het activeren van 
die kosten, wordt de uitputting minder en is het overschot op de jaarrekening groter. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Als de PvdA-fractie denkt dat ik de hele financiële huishouding van gemeente 
Ouderkerk op mijn netvlies heb, moet ik u teleurstellen. Ik ben teleurgesteld dat deze vragen niet 
schriftelijk zijn gesteld, zodat de vragen op een goede manier kunnen worden beantwoord. Ik ben nu niet 
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bekend met de overweging waarom de kerktoren uit het budget verlichting is betaald. De kerktoren in 
Ouderkerk aan den IJssel staat bij de openbare gebouwen. Ik moet het antwoord schuldig blijven waarom bij 
Gouderak een ander verhaal geldt. 
De afvalstoffenheffing en de toelichting zijn op 2 juli 2014 naar de griffier gestuurd. Die beantwoording 
hebt u ontvangen. Ik weet niet waarom u het gisteravond hebt ontvangen. 
Als ik kijk naar de bijdrage van Cyclus/NV MAK dan is de gemeente op 1 april 2014 overgegaan naar 
NV MAK. Door Cyclus is van 1 januari tot en met 1 april 2014 een hogere bijdrage bedongen. Het 
totaaloverzicht zou een gelijk bedrag als Cyclus moeten tonen. Cyclus heeft voor de eerste drie maanden 
een hogere bijdrage gevraagd. 
 
De heer SIMONS: Begrijp ik goed dat waar Cyclus staat, ik Cyclus/NV MAK moet lezen? 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Zoals bekend is de gemeente op 1 april 2013 overgegaan naar NV MAK. Het is 
een omissie om daar niet NV MAK achter te zetten in de jaarrekening. 
De moverende reden om de ondergrondse container in één keer af te schrijven, is de afspraak dat bedragen 
onder 10.000 euro in één keer worden meegenomen. De bedragen boven 10.000 euro worden geactiveerd. 
Het zijn verschillende projecten geweest. De ondergrondse containers zijn onder 10.000 euro gebleven. 

Actie Het college zal de gestelde vragen schriftelijk beantwoorden. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het raadsvoorstel. 
 
11. Raadsvoorstel vaststelling verplichtingen wet Markt en overheid [33:55] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
12. Raadsvoorstel tot actualisatie voorziening baggerwerken [34:09] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel. 
 
Bespreekstukken 
 
Burgemeester De Prieëlle draagt het voorzitterschap over aan de heer Timmermans, vicevoorzitter van de 
gemeenteraad. 
 
13. Raadsvoorstel (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het project Nieuwbouw 

kerkgebouw HHG [34:14] 
De VOORZITTER: Er hebben zich drie insprekers gemeld. Het woord is aan dominee Heemskerk. 
 
Dominee HEEMSKERK spreekt in. Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Ik ben sinds 
2013 predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouderkerk aan den IJssel en dus relatief nieuw in 
deze dorpsgemeenschap. Inmiddels heb ik mij wel wat verbaasd over de scherpe tegenstellingen die hier 
leven. Dit is de zevende gemeente waarin ik mag zijn, maar zo scherp als het hier ligt, heb ik niet eerder 
meegemaakt. 
Hoe zien wij u als gemeenteraad? Wij zien u als Gods dienaresse, u ten goede. Dat belijden wij elke zondag. 
Wij doen elke zondagavond voorbeden voor u over de plaatselijke gemeente, want zij is Gods dienaresse, u 
ten goede. U bent de overheid, Gods dienares. Wij zijn degenen waarvoor u het goede behoort te zoeken. 
Dat zijn alle inwoners van de gemeente Ouderkerk, maar daarbij behoren ook de zeshonderd leden van de 
Hersteld Hervormde Gemeente. Om dit onder uw aandacht te brengen, maak ik van dit spreekrecht gebruik. 
Wij vragen met grote aandrang, vanwege de moeilijke situatie waarin wij nu al tien jaar verkeren, 
toestemming om een kerk te bouwen. Verschillende partijen, ik noem met name de PvdA en de VVD, 
hebben tot nu toe duidelijk te kennen gegeven hier geheel tegen te zijn. Ik ga enkele argumenten met u af. 
Het bedrijfsleven en omwonenden. Het omringende bedrijfsleven is inmiddels door de HHG geïnformeerd 
dat wij nimmer en nooit actie zullen ondernemen waardoor hun activiteiten worden beknot. Ook ontvangen 
we inmiddels positieve signalen van het aangrenzende bedrijfsleven dat zij geen bezwaren hebben. Met 
anderen zijn we in gesprek. Mocht iemand van het bedrijfsleven of van de omwonenden zich benadeeld 
voelen, dan staat de planschadeprocedure voor hen open. Wij zullen elke uitkomst daarvan respecteren en 
honoreren. Langs de hele kavel staan ongeveer twintig woningen. Twee tot drie bewoners hebben 
bezwaren. Ik heb het dan over hen die direct belang hierbij hebben en niet over mensen die op grotere 
afstand wonen. Van een massale actie is beslist geen sprake meer. Dit in tegenstelling tot tien jaar terug 
toen er inderdaad veel commotie was. 
Ik heb het argument van de gebroken belofte van de PvdA en VVD gehoord tijdens de vorige 
gemeenteraadsvergadering. Er is geen enkele sprake van een gebroken belofte met betrekking tot de kavel. 
Het stuk grond moet nog worden aangekocht door de Hersteld Hervormde Gemeente. Het is nooit in ons 
bezit geweest. Over het stuk waarop we de kerk hopen te bouwen, zijn nooit uitspraken geweest of beloften 
gedaan en dit perceel is ook nooit in een procedure betrokken geweest. De groenstrook, het gedeelte 
waarover wel een procedure is gevoerd, wordt een groene parkeerplaats. Het wordt van rommelig groen 
naar mooi aangekleed groen met onder andere een openbaar toegankelijk wandelpad. Dit in overleg met de 
omwonenden. Door een positieve beslissing kan juist de belofte van de groene buffer tussen het 
bedrijventerrein en het woongebied blijvend gestand worden gedaan. Overigens zou een bepaalde belofte 
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door voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden in een ander licht kunnen komen te staan. Dat 
gebeurt ook in de politiek. Hoe lange tijd hebben we niet gedaan over 65 jaar AOW? Hoe vaak en hoe lang 
zijn de pensioenen niet beschermd geweest? Dat staat allemaal onder druk en daarvoor zijn andere wetten 
in de maak. 
Overlast naburige gemeente. Ik denk aan de jarenlange overlast die we geven aan de Gereformeerde 
Gemeente te Krimpen aan den IJssel, zoals aangepaste tijden voor hen en voor onze gezinnen. De 
morgendienst om 12.00 uur is geen aangename tijd. De verkeersoverlast vier keer op de zondag is groot 
voor de woonwijk bij de Sebakerk in Krimpen aan den IJssel. Dat wordt twee keer veroorzaakt door mensen 
uit gemeente Ouderkerk. Gemeente Krimpen aan den IJssel wordt bij een negatieve beslissing blijvend met 
de problematiek van Ouderkerk opgezadeld en deze gemeente valt straks niet binnen de K5. Dit kan zo niet 
blijven duren. Waar moeten we naar toe als ze ons straks zat zijn? De tijd van de hagenpreken is toch 
voorbij? 
Uw standpunt staat haaks op uw eigen beleidsprogramma. Ik citeer uit het coalitieprogramma van gemeente 
Ouderkerk: “De gemeente richt zich op zorg voor de burgers en de sociale samenhang; zorg zo dicht 
mogelijk, dus in eigen gemeente en het liefst in de woonkern. Het gemeentebestuur stelt dat het streeft 
naar een gemeente waar aandacht is voor elkaar.” Hoe verhoudt zich dat met uw blijvende afwijzing van ons 
indringende verzoek? 
Boven aan de site van de PvdA lees ik: ‘De PvdA in Ouderkerk staat voor een eerlijke en open politiek met 
als doel: sterke dorpskernen waar het goed wonen werken en leven is. Wij willen de inwoners van 
Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak, Lageweg en IJssellaan daarbij zoveel mogelijk betrekken.’ Eerlijk en 
open is in strijd met een blijvende afwijzing op grond van oneigenlijke argumenten, namelijk de 
zogenaamde gebroken belofte. Breng uw eigen termen van eerlijk en open eens in de praktijk. 
U zegt dan: “Wij zijn niet tegen een kerk, alleen niet daar.” U weet heel goed dat dit gebied voor ons 
werkelijk de laatste mogelijkheid is binnen de contouren van onze eigen gemeente. Dat is zeer zorgvuldig 
onderzocht. Dat is een traject van tien jaar. Een grote groep inwoners van Ouderkerk, ruim 10 procent van 
de bevolking, zal straks buiten de eigen woon- en leefgemeenschap worden geplaatst en definitief nooit 
meer ter kerke kunnen gaan in hun eigen dorp. Ook op onze jeugd en kinderen zal dit een grote wissel 
gaan trekken, met name ten aanzien van de sociale betrokkenheid tot onze eigen burgerlijke gemeente. 
Hoe valt dit te rijmen met uw uitgangspunt dat u jeugdbeleid hoog in het vaandel hebt staan?  
Op de website van gemeente Ouderkerk lees ik bij de taakomschrijving van één der leden van de VVD-
fractie als doelstelling: ‘Sociale betrokkenheid en cultureel prettige leefomgeving voor alle burgers, met 
name voor onze jongeren goede activiteiten en huisvesting binnen de gemeente.’ Moet ik concluderen dat 
dit niet onze jeugd aangaat en dat zij daarbuiten worden gezet? Keihard wordt door u, geachte fractie van 
de VVD, in onze ontmoeting met u vorige week, gezegd: “Gaat u maar naar de Krimpenerbosweg.” 
Onbegrijpelijk. Hier mocht ooit bij hoge uitzondering de Rabobank bouwen maar die vergunning is 
ingetrokken en er mag daar niet meer worden gebouwd. U weet dit zelf heel goed. U handelt met uw 
blijvende afwijzing in strijd met de door u zo gewaardeerde begrippen, namelijk sociaal, democratisch en 
respect voor de ander. Deze begrippen worden juist bijzonder geweld aangedaan. Wanneer een sport- of 
culturele vereniging van zeshonderd leden een beroep op u zou doen, zou u dan ook na tien jaar nog 
steeds zeggen dat er in heel Ouderkerk geen plek voor hen is? Tegen ons zegt u dit wel. Is hier dan geen 
sprake van discriminatie vanwege godsdienst? Als u dit volhoudt, handelt u ten diepste in strijd met de 
grondrechten uit de Grondwet. Hoe is dit mogelijk? 
Samenwerking is er landelijk tussen de VVD, PvdA en de SGP. Dat gaat in goede harmonie. Waarom in 
Ouderkerk zo scherp tegenover elkaar? Waarom is er geen wederzijds respect zoals ook op landelijk niveau 
plaatsvindt? Ik zou haast zeggen, dankzij de SGP is de heer Rutte nog premier. Zo ligt het wel. Zij houden 
met hun drie zetels toch af en toe het roer nog een beetje recht.  
Als gemeentebestuurder hoort u het algemeen belang te dienen en moet u bereid zijn om af en toe over uw 
eigen schaduw heen te stappen. Ik begrijp dit echt niet. Ten aanzien van onze zaak hebt u als PvdA en VVD 
hiervan geen enkel blijk gegeven. Wij horen alom, ook van niet-kerkelijke inwoners van Ouderkerk, 
waardering voor het mooie plan. U blijft tot nog toe echter massaal en massief negatief hier tegenover 
staan. In de gesprekken die ik vorige week met u hebt gevoerd, heb ik geen enkel houdbaar argument 
gehoord wat recht kan doen aan democratie. 
Ik denk ook aan de toekomstige ontwikkelingen, zoals de Participatiewet en de Wmo. De kerken worden 
gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en staan bekend om hun vele vrijwilligers die hard nodig zijn 
de komende tijd. Waarom gunt u ons dan geen plaats aan de rand van het dorp om ons temeer in de 
toekomst te kunnen inzetten, zoals u als PvdA zelf aangeeft: “Samen de schouders eronder voor een goede 
toekomst voor Ouderkerk en de Ouderkerkers.” 
Verschillende van u zijn aan hun laatste raadsperiode bezig. Straks wordt de K5 een feit. Zal één van uw 
laatste beslissingen dan zijn dat u een aanzienlijk deel van de bevolking voorgoed buiten hun eigen 
dorpsgemeenschap zet? Dit kan niet waar zijn. Is dit te verantwoorden voor Gods aangezicht en voor uw 
naaste? De wijze Salomo eindigt zijn boek Prediker met de veelzeggende woorden: “Want God zal ieder werk 
in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad.” Ook u zult een keer 
rekenschap moeten geven van uw handelwijze als raad van de gemeente. Dat geldt u en mij.  
Nog een laatste indringende oproep wil ik doen aan degenen die tot nu toe hebben tegengestemd. Geachte 
leden van de PvdA. Uw weigering is ondemocratisch, steunt op de onjuiste formulering van de zogenaamde 
verbroken belofte en is in flagrante tegenstelling met uw beginselprogramma van eerlijke en open politiek 
met zorg voor elkaar. Geachte leden van de VVD. Ook uw weigering is ondemocratisch, steunt op een 
onjuiste formulering en staat haaks op uw eigen programma.  
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U weigert beiden een grote bevolkingsgroep tegemoet te komen. Het zou u sieren uw tot nog toe pertinente 
weigering te herzien. Wij zouden u daarvoor dankbaar zijn en dit zal leiden tot verbinding in onze 
samenleving in plaats van scherpe verdeling. 
Wij vragen niet om geld en niet om subsidie. Wij vragen alleen maar, doe ons recht. Wij doen een klemmend 
beroep op u om te handelen naar de Bijbelse begrippen van recht, naastenliefde, herbergzaamheid en 
barmhartigheid.  
Als dit nog niet doorslaggevend is voor u, dan wil ik u wijzen op de door u gehanteerde begrippen van 
sociaal, zorg voor elkaar, betrokkenheid en democratie. Handel niet langer in strijd hiermee. Geef ons een 
ruimhartige instemming ten aanzien van dit plan. U zou ons bovenmate verheugen, de gemeente Ouderkerk 
in zijn geheel dienen en zelf hier ook goed mee zijn. 
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om mijn hartelijke dank uit te spreken aan hen die ons hebben 
gesteund en in een ordelijke weg alles zoeken te doen om onze hartenwens te verwezenlijken. Ik denk aan 
onze burgemeester en de politieke partijen. 
De Heer geeft u genade om uw taak en roeping uit te oefenen tot eer van zijn naam en welzijn van 
Ouderkerk. 
 
De heer MAAT: Is het mogelijk aanvullende vragen te stellen aan de insprekers? 
 
De VOORZITTER: Het is niet gebruikelijk, maar het kan als de vergadering daarmee instemt. 
 
De heer MAAT: Ik stel u geen aanvullende vragen. Ik wil u een en ander toezeggen. Ik wil u in eerste 
instantie hartelijk bedanken voor het goede gesprek dat we de afgelopen week hebben gevoerd. We hebben 
standpunten kunnen uitwisselen. Daaruit is duidelijk gebleken dat de verantwoordelijkheden van een 
predikant anders zijn dan de verantwoordelijkheden van een bestuurder die een ambtseed heeft afgelegd. 
Ik zeg toe in oktober terug te komen op uw opmerking dat hetgeen de PvdA en VVD doen volgens u strijdig 
is met coalitieovereenkomst. Ik doe u dan uitvoerig uit de doeken hoe de coalitie-onderhandelingen en de 
coalitie-overeenkomst destijds voor elkaar zijn gekomen, hoe dat heeft gewerkt en nadelig is geweest voor 
de Hersteld Hervormde Gemeente. Ik neem u een beetje kwalijk dat u de PvdA-fractie verwijt dat wij de 
laatste mogelijkheid ontnemen om tot de stichting van een kerkgebouw te komen. Ook daarop zeg ik toe 
dat u de komende weken alle stukken en besluitvorming van de raad ontvangt. U zult zien dat er maar één 
partij is die de afgelopen vier jaar alternatieven naar voren heeft gebracht. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Maat, ik verzoek u vriendelijk een vraag te stellen aan de inspreker. U bent met 
uw betoog bezig. 
 
De heer MAAT: Ik hoop dat u daarmee tevreden bent. 
 
De heer HEEMSKERK: Ik heb bijzonder gewaardeerd dat u bereid was met mij in gesprek te gaan. U hebt 
daarvoor tweeënhalf uur uitgetrokken. Ik heb dat bijzonder op prijs gesteld. De standpunten veranderen 
niet. Ik heb u een brief gestuurd met het verhaal dat ik vanavond heb gehouden. Ik heb dat ook naar de 
VVD gestuurd. We hebben daarop geen enkele reactie ontvangen. Bijbels is: “Zeg het eerst uw broeder en 
als uw broeder dan geen antwoord meer geeft, zeg het dan de gemeente.” Ik doe niets buiten u om. U hebt 
allemaal deze stukken gezien en gelezen. Ik verras u niet met deze inspraak. We hebben niets aan papieren. 
Wij willen een kerk. Ik verzoek u daar wat aan te doen. 
 
De heer VAN DER HOOG: De meeste van u die mij kennen, zijn misschien verbaasd dat ik mijn pak aan heb. 
Ik moet na het inspreken weg want ik heb nog een verplichting elders. Ik blijf niet. Ik ben dankbaar dat ik 
de gelegenheid krijg om iets te zeggen. 
Graag wil ik gebruik maken van het inspreekrecht als Hersteld Hervormd lid. U kent mij als oud lid van de 
dorpsvisie en als stuurgroeplid van Ouderkerk 750. In deze beide projecten heb ik plezierig samengewerkt 
met de andere leden. In de dorpsvisie hebben we over alle onderwerpen die aan de orde kwamen met elkaar 
kunnen spreken en we kwamen tot overeenstemming.  
Ook over een kerk voor de Hersteld Hervormden hebben we met elkaar open kunnen spreken. We hebben 
hierover gelukkig niet gediscussieerd. Alle leden die hierbij betrokken waren, vonden het goed dat de 
behoefte voor een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente werd opgenomen in de dorpsvisie. Wanneer 
het over een ander onderwerp ging, dan ging het ook zo. Deze samenhorigheid heb ik gewaardeerd en deze 
was er ook in de stuurgroep van Ouderkerk 750 jaar. 
Wat de kerk betreft, was het model van Spring Architecten geen knoeiwerk. Dit model kerk past echt wel in 
deze omgeving. Ik heb het heel jammer gevonden dat de architect niet bekend was met de eisen en wensen 
die horen bij een kerkgebouw. Ik heb het ook jammer gevonden dat een amendement nodig was voor een 
kerk die tevens praktisch is. Ik wil u vriendelijk vragen om als college en raad eensgezind achter de plannen 
te staan zo ze nu op tafel liggen. Toen de Oosterkerk net was gebouwd, vond ik deze kerk niet direct mooi. 
Later ben ik deze kerk wel mooi gaan vinden. Hetzelfde geldt voor de koperen kerk in 
Krimpen aan den IJssel. Als ik nu langs rijd dan trekken mijn ogen er naartoe. Ik vind het werkelijk een 
prachtig gebouw. Als u mij vraagt om een concertzaal of zwembad te tekenen dan kan het best zo zijn dat 
dit gebouw er aan de buitenkant mooi uitziet, maar toch niet praktisch is omdat ik hiervan geen verstand 
heb. 
Dat het een gebouw met een grote capaciteit is, kan niet worden ontkend, maar de wijze waarop de 
architect erin is geslaagd om het gebouw in zijn omgeving passend te maken, is bijzonder. Verder begrijp ik 
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uw argumenten om deze groenstrook onbebouwd te laten. Als u instemt met onze plannen voelt u zich een 
politicus die niet betrouwbaar is. Als u wel instemt met de bouw voor een kerk dan wordt het voorste 
gedeelte wat deels verscholen ligt achter de stoep bebouwd, maar weet u tevens dat het achterste gedeelte 
tot in lengte van jaren onbebouwd zal blijven. U zult begrijpen als onze plannen niet door kunnen gaan, wij 
omhoog zullen zitten met deze strook grond en dat we na verloop van tijd zullen proberen om deze grond 
te verkopen aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. 
Pas heeft één van onze kerkelijke zangverenigingen besloten om ergens anders te gaan repeteren omdat 
deze vereniging te groot is geworden voor Rafidim. Ze zijn uitgeweken naar een ruimte in Lekkerkerk. U 
zult begrijpen dat de behoefte aan een eigen kerkgebouw met zalen groot is. Beste vrienden, ik wil u 
dringend vragen, het zit me heel hoog, om in te stemmen. Ik wens u veel sterkte. 
 
De heer VAN RIJNSBERGEN spreekt in. Dertig jaar gemeente Ouderkerk. Daaraan werden we herinnerd door 
een mooie folder in de brievenbus met een fietsroute langs allerlei mooie projecten die Ouderkerk in die 
dertig jaar heeft gerealiseerd. Deels met particulier geld gefinancierd en deels met overheidsgeld. Projecten 
waar de volledige gemeenschap van Ouderkerk trots op kan zijn en ook moet zijn. 
Ik wil er een paar aanstippen. Een mooie nieuwe begraafplaats met een mooie aula. Een gebouw met twee 
scholen in Gouderak. Hier in Ouderkerk aan den IJssel twee scholen met een artsenpraktijk. Een mooi 
centrum van Gouderak. Het hart van Ouderkerk aan den IJssel is aangepakt met het havenfront. De nieuwe 
inrichting van de Maenstand. De Kerkweg met prachtig glad asfalt als op een circuit en mooie planten en 
bomen. Waar een kleine gemeente toch ontzettend groot in is geweest. Ik vind dat we daarop trots mogen 
zijn. 
Toch miste ik een project. Niet omdat u het vergeten bent op te nemen, maar gewoon omdat het nog niet 
klaar is. Er is nog niet eens mee begonnen. U voelt het al aankomen. Ik heb het over de bouw van onze kerk 
waarvoor we hier allen aanwezig zijn.  
Ik kan daarover een lang verhaal houden, maar dat laat ik aan u, onze raadsleden over. U vormt ten slotte 
het democratisch bestuur van onze gemeente en weet de belangen van alle inwoners van onze gemeente 
uitstekend te behartigen. 
Het agendapunt wat nu aan de orde van behandeling is, betreft de conceptverklaring van geen bedenkingen 
om te komen tot het bouwen van een kerk. Naar aanleiding van de beraadslagingen in de vergadering van 
de commissie VROM van afgelopen juni is het plan op een aantal onderdelen iets aangepast. In kort bestek 
komt het erop neer dat het ontwerp ongeveer 1,60 meter korter is geworden en ongeveer 250 m3, de 
grootte van een eengezinswoning, minder inhoud heeft, waardoor het een nog vriendelijker uitstraling heeft 
naar de omgeving. 
De kerkelijke gemeente heeft weer twee inloopavonden gehouden, zowel voor bewoners als voor de 
bedrijven. Absoluut de grootste meerderheid van de aanwezigen was positief over de plannen. Met enkele 
bedrijven wordt nog gesproken. Wij zullen concrete voorstellen doen om bijvoorbeeld de zichtlijnen 
zichtbaar te houden en reclame weer goed zichtbaar te maken en te houden. Verder is al toegezegd dat wij 
het bedrijfsleven geen strobreed in de weg zullen leggen als het gaat om de bedrijfsvoering en bijvoorbeeld 
het werken op zondag door een bedrijf. De huidige bedrijfsvoering zullen wij niet gaan tegenwerken. De 
kerk heeft geen invloed op de zogenaamde geluidsruimte van het industrieterrein. 
De zichtlocaties worden gewaarborgd. We gaan geen planten, bomen of struiken plaatsen. Bij Fysiofit is 
bijvoorbeeld op de tekening een extra waterpartij aangegeven en afschermend groen getekend om te 
garanderen dat er geen auto’s voor de ramen met de sporters worden geparkeerd. 
Nu we het toch over water hebben. De benodigde watercompensatie is door de architect kortgesloten met 
het hoogheemraadschap en voldoet aan alle eisen. Als het goed is, zijn de bevindingen van het 
hoogheemraadschap bij de gemeente ontvangen. 
Aan de raad van de gemeente Ouderkerk wil ik vragen een einde te maken aan dit veel te lang lopende 
dossier en wel om de volgende redenen: 
Ongeveer negen jaar zijn we in het weekend te gast in de Sebakerk in Krimpen aan den IJssel en 
doordeweeks in de gereformeerde kerk in Ouderkerk. Niets dan positiefs hierover. Ook vanaf deze plaats 
onze dank aan beide gastgemeenten. De rek is er op een gegeven moment uit. Het is iedere keer weer een 
enorme belasting om die dubbele toeloop van bezoekers te hebben met name in Krimpen aan den IJssel. 
Verenigingen moeten uitwijken omdat er geen ruimte vrij is in ons verenigingsgebouw of omdat er te veel 
mensen in een kleine ruimte zitten. 
In de unaniem aangenomen dorpsvisie is gesproken over een kerk voor de HHG. De visie met de 
bijbehorende stuurgroep is er niet meer, maar het besluit en de wens is door u toentertijd unaniem 
omarmd. 
In de kort geleden door de raad vastgestelde structuurvisie wordt gesproken over de dorpsmantels en de 
ommetjes. Aan deze wens geven wij gehoor door op ons terrein een openbaar wandelpad, een ommetje te 
realiseren. 
Op 20 maart 2014 is een stedenbouwkundige visie in een gewijzigde vorm vastgesteld. Dan mag er naar 
redelijkheid en billijkheid worden verwacht dat er met dit dossier wordt voortgegaan. Ons plan voldoet aan 
de geamendeerde stedenbouwkundige visie en het gebouw is nu zelfs kleiner geworden dan het door het 
college goedgekeurde principeplan. Volgens ons staat er daarom niets in de weg om de (ontwerp)verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. 
Zeshonderd uit gemeente Ouderkerk afkomstige leden van onze kerkelijke gemeente vragen u om een 
voorziening die geen geld kost. De ambtelijke ondersteuning wordt straks beloond met een leuk bedrag aan 
leges. Deze leges kan nog in het resultaat van gemeente Ouderkerk worden meegenomen. We vragen geen 
subsidie. We wensen geen afboekingen van leningen. We kosten de gemeente geen geld. Wij willen een 
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locatie waar wij onze kerk en bijbehorende voorzieningen kunnen plaatsen en onze diensten kunnen 
houden. 
Samenvattend hopen wij dat u deze avond uw verantwoordelijkheid als bestuur van de gemeente Ouderkerk 
zult nemen en dat u onze kerkelijke gemeente niet in de kou zult laten staan.  
’s Heeren zegen toegebeden in al uw arbeid. 
 
De heer MAAT: Dank voor uw inspraak. Zei u dat er extra waterpartijen komen ten hoogte van Fysiofit? 
 
De heer VAN RIJNSBERGEN: Dat is in de loop van de gesprekken met de heer Moons overeengekomen. Er 
zijn tekeningen uitgewisseld. 
 
De heer MAAT: Wanneer hebben deze gesprekken plaatsgevonden? 
 
De heer VAN RIJNSBERGEN: In de loop van de tijd. Drie of vier keer in de afgelopen maanden. 
 
De heer MAAT: Is dat minder of langer dan een maand geleden? 
 
De heer VAN RIJNSBERGEN: De laatste tekening is recenter. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Ik ga niet in op de woorden van de insprekers. Dat is een zaak van de leden van 
de gemeenteraad. Het voorstel is helder. Het uitgangspunt is de geamendeerde visie van 20 maart 2014. 
Puntsgewijs hebben wij opgenomen wat er is gebeurd, namelijk dat de ontwerper is gaan tekenen binnen de 
geamendeerde visie. U hebt een aantal schetsen ontvangen. Het ontwerp past binnen de visie die op 
20 maart 2014 is geamendeerd. In het verleden is ontzettend veel gebeurd, maar de lijn van het besluit op 
20 maart 2014 is duidelijk gevolgd en ligt voor. 
De anterieure overeenkomst maakt geen deel uit van de stedenbouwkundige visie. Dat is geen zaak van de 
raad, maar van het college. Ik bewaak de bevoegdheden van het college net zoals u die van de raad 
bewaakt. Dat wil niet zeggen dat daarover te zijner tijd geen verantwoording wordt afgelegd, maar in de 
anterieure overeenkomst kunnen vertrouwelijke zaken worden opgenomen. De anterieure overeenkomst ligt 
niet ter inzage. De raad wordt op de hoogte gesteld. Daarvoor is royaal tijd beschikbaar en die moet 
zorgvuldig worden genomen, omdat op het moment dat de definitieve verklaring van geen bezwaar wordt 
verleend, de anterieure overeenkomst moet worden getekend. 
Ik vind het van belang dat, nu bekend is dat we op 1 januari 2015 overgaan in een groter geheel, deze 
gemeente dit dossier afmaakt omdat anders een enorme vertraging gaat optreden. De nieuwe gemeente en 
de nieuwe portefeuillehouders moeten zich inwerken. Het is van belang, ook gezien de enorme termijnen 
die de omgevingsvergunning aangeeft in de verklaring van geen bedenkingen, dit voor de vakantie af te 
werken. De raad bepaalt dat. 
Hiervoor is het nodige ambtelijke voorwerk gedaan. Heel zorgvuldig hebt u vanaf september 2013 over dit 
onderwerp een schat aan informatie ontvangen. Kort geleden is u gevraagd het tijdig te melden als u 
nieuwe of aanvullende informatie wenst omdat deze vergadering geen commissievergadering is, maar een 
raadsvergadering die gericht is op de besluitvorming. Ik wil mijn grote waardering uiten voor het ambtelijke 
apparaat dat zich ook hier weer op voortreffelijke wijze heeft gekweten in deze zaak. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Wederom spreken we vanavond over een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente. 
Nu gaat het om het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen, zodat hiermee de weg naar de 
terinzagelegging vrijkomt en eind dit jaar een definitief besluit kan worden genomen. 
Laat ik beginnen te zeggen dat de ChristenUnie-fractie voorstander is van een kerkgebouw voor de Hersteld 
Hervormde Gemeente. Daarom hebben we ingestemd met de stedenbouwkundige visie en het bijgevoegde 
amendement van de SGP-fractie op 20 maart 2014. De Hersteld Hervormde Gemeente wordt daarmee de 
benodigde ruimte gegeven om al hun activiteiten uit te voeren. 
De ChristenUnie-fractie heeft het belang van iedereen op het oog. Daarbij past dat we kritisch zijn met 
waarmee we instemmen. Dat geldt ook voor een kerkgebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente. Het is 
een dossier met een lange geschiedenis die veel mensen raakt, vooral de leden van de kerk. Maar net zo 
goed de omwonenden en de bedrijven achter de strook waar de kerk staat gepland. Daarom is 
zorgvuldigheid op zijn plaats.  
De zorgvuldigheid heeft ertoe geleid dat de ChristenUnie-fractie na 20 maart 2014 de stedenbouwkundige 
visie en het ontwerp behorende bij het amendement nog eens kritisch heeft bekeken. Voor onze fractie riep 
dat vragen op. Vragen die ertoe hebben geleid om met de Hersteld Hervormde Gemeente en de architect het 
gesprek aan te gaan. Het is nooit een vraag geweest of wij op de groenstrook op de Abelenlaan een kerk 
willen. Dat wilden wij en dit willen wij nog steeds. Maar met het kritisch bestuderen van het amendement en 
de visie kwam onze fractie tot de conclusie dat het schetsontwerp van het amendement iets te veel afweek 
van de stedenbouwkundige visie. De stedenbouwkundige visie is erop gericht een gebouw te kunnen 
bouwen dat past in de omgeving. In gesprekken met de Hersteld Hervormde Gemeente hebben we 
uitgelegd dat het voor ons belangrijk is om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de stedenbouwkundige 
visie en de Hersteld Hervormde Gemeente de ruimte te geven die ze nodig heeft. Die gesprekken hebben 
ertoe geleid dat er een nieuwe ontwerpschets is gemaakt die qua maatvoering beter aansluit bij de 
oorspronkelijke stedenbouwkundige visie van Spring Architecten. Het ontwerp van 20 maart 2014 is kleiner 
en compacter geworden en heeft daarmee een vriendelijkere uitstraling gekregen. 
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De ChristenUnie-fractie dient een amendement in waarbij een nieuw schetsontwerp hoort wat onderdeel 
van de beraadslagingen uitmaakt. Er zijn geen maten van de spits genoemd omdat voor de ChristenUnie-
fractie daarvoor nog steeds een kanbepaling geldt. Wij willen ons vooral uitspreken over het gebouw. 
 
De heer VAN WINDEN: De PvdA-fractie is niet bekend met de bijbehorende tekeningen. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Die zitten bij het amendement. 
 
De heer VAN WINDEN: Ik hoorde net over een tekening die mij niet bekend is en u verwacht vanavond wel 
een uitspraak. 
 
=== 
Amendement ChristenUnie-fractie bij raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het 
project Nieuwbouw kerkgebouw HHG 
 
De raad van de gemeente Ouderkerk, in vergadering bijeen op donderdag 9 juli 2014, 
 
Pagina 4: 
 
Huidige tekst: 
Voorstel aan de gemeenteraad 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor: 
Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project Nieuwbouw kerkgebouw HHG 
Ouderkerk aan den IJssel. 
 
Vervangen door: 
Voorstel aan de gemeenteraad 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor: 
Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project Nieuwbouw kerkgebouw HHG 
Ouderkerk aan den IJssel mede op basis van het schetsontwerp dat is bijgevoegd, waarbij een ‘kanbepaling’ 
geldt voor een spits, en dat onderdeel uitmaakt van dit raadsbesluit. 
 
Toelichting 
Het schetsontwerp sluit qua maatvoering beter aan bij de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie van 
Spring Architecten, doordat het kleiner en compacter is geworden en daarmee een vriendelijker uitstraling 
heeft gekregen. 
 
Verder 
Dit schetsontwerp is het ontwerp dat de HHG inbrengt voor de ontwerpbeschikking voor de 
omgevingsvergunning en dat ter inzage zal worden gelegd. 
=== 
 
Het amendement is ingediend door de ChristenUnie-fractie. 
 
De heer VAN DER HAM: Vanavond schrijven we als raad het volgende hoofdstuk in een steeds dikker 
wordend boek over de groenstrook aan de Abelenlaan. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik een boek 
in handen krijg, dan ontvouwen zich achter de titel meteen allerlei beelden die ik verwacht in dat boek aan 
te treffen. Zo ook in dit geval. De wat prozaïsche titel ‘Groenstrook Abelenlaan’ verhinderde mij niet dit 
boek ter hand te nemen. Toen ik de kaft wat verder bestudeerde, zag ik ook een ondertitel. Zoals het hoort 
in kleinere letters, maar toch ook wel intrigerend: ‘Het stille gevecht in een dromerig dorp’. Er stond ook 
een foto op de voorkant. Een foto met een groene waas. Hoewel ik geen kenner ben, had ik niet veel tijd 
nodig om vast te stellen dat de vegetatie op die foto met name bestond uit brandnetels, hier en daar een 
verdwaalde stekel en wat gras. En, alsof hij het moment dat de fotograaf had gekozen had aangevoeld, op 
de voorgrond sprong juist een kikker uit het gras omhoog. Als ik het dier enige menselijke eigenschappen 
zou toedichten, zou ik hebben gezegd dat hij wat meewarig lachte en tegelijk ook een blik had van ‘ik weet 
veel meer dan jij denkt’. Maar dat zal mijn verbeelding wel zijn geweest. De letters, het beeld en de gehele 
compositie spoorde mij aan om verder te bladeren. Toen was ik meteen vertrokken. Ik merkte dat het boek 
me geheel in beslag nam. Ik begrijp niet eens goed waarom nu ik het boek één keer heb gelezen. Want 
eigenlijk was het verhaal best wel saai. Het ging over een strook groen in een gemeente die precies lag 
tussen een woonwijk en een bedrijventerrein. Een leuke woonwijk en een bedrijvig bedrijventerrein. Maar 
die groenstrook. Waarom had die plek die naam eigenlijk gekregen? Het was een groteske aanduiding voor 
iets dat eigenlijk desolaat was. De beschrijving in het boek klopte met de foto op de voorkant, namelijk 
brandnetels, een enkele kikker en veel gras. Maar ja, gras was er om het dorp in even grote hoeveelheden 
als zand in de Sahara. En dan ook nog half onderhouden. Ik las ergens dat er op deze groenstrook geen 
zeldzame soorten voorkomen. Er is vastgesteld dat er algemene, niet bedreigde en licht beschermde 
amfibieën en kleine zoogdieren kunnen leven. Voor deze soorten bestaat een algemene vrijstelling van de 
Flora- en Faunawet. Dat laatste las ik dan weer in een bijlage bij het boek. Ik heb geïnformeerd naar de 
vogelstand. Toen ik vroeg of er uilskuikens in het gebied voorkwamen, viel ik meteen als leek door de 
mand. “Die ga je vanavond nog wel zien”, zei de ecoloog er met een veelbetekenende grijns achteraan. Ik 
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kon er verder niets aan doen, maar toen ik dit allemaal zo las, was mijn eerste gedachte van, maak er 
gewoon een parkeerplaats van. Grastegels, beukenhaagjes, hier en daar een boompje en een plasje water 
misschien.  
Weer terug naar de verhaallijn. Nu blijkt dat het alleraardigste dorp met die groenstrook wordt bestuurd. 
Dat is het voordeel van een boek, namelijk je kunt erin schrijven wat je wilt. Het dorp wordt dus bestuurd. 
En nog een romantisch idee, namelijk dat bestuur heeft uitgerekend over de toekomst van die groenstrook 
nagedacht. De plot kreeg mij nu echt te pakken. Als in één adem las ik over een vastgestelde structuurvisie 
waarin is aangegeven dat de verdichting van de groenvoorziening tussen het dorp en het bedrijventerrein 
gewenst is. Het doel is het creëren van een duurzame groene bufferzone en daarmee het opheffen van de 
nu harde, rommelige confrontatie tussen wonen en werken. In de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie 
is vervolgens aangegeven dat de herinrichting van de groenstrook aan de Abelenlaan prioriteit moet krijgen. 
Ik las over de uitwerking die de gemeenteraad hieraan had gegeven in zijn vergadering van 20 maart 2014. 
Dat daarin een stedenbouwkundige visie uitgerekend over die groenstrook is vastgesteld. Dat in die visie 
staat dat er op de groenstrook een parkeerplaats mag worden aangelegd met grastegels, beukenhaagjes en 
hier en daar een boompje. Wel frappant, daar ik daar zo-even al aan moest denken. Misschien komt dat 
plasje water ook nog wel. Ik las over een gebouw dat op de groenstrook mocht komen. Dat was voor mij 
aanleiding om de foto op de kaft van het boek verder te bestuderen. Ik begreep meteen het inzicht van het 
gemeentebestuur. Vanuit het perspectief van de foto was op de achtergrond een grote woonboerderij te 
zien, die zich tegen de dijk aan nestelt. Links het bedrijvige bedrijventerrein met vooral hoge kubusvormige 
bebouwing en rechts, op gepaste afstand, enkele woonhuizen. Een dergelijke open plek vraagt om 
bebouwing. Dat heeft dat bestuur op 20 maart 2014 goed gezien. Tenminste, ik begreep dat drie partijen 
uit het bestuur dat vonden, namelijk het CDA, de ChristenUnie en de SGP. Verder kom ik bij het beschrijven 
van deze goede inzichten geen andere partijen in het boek tegen. Of zullen die er gewoon niet zijn in dat 
dorp? Of zullen die dat inzicht gewoon niet hebben? Allemaal vragen waarmee een goed boek zijn lezer 
confronteert. Of beter gezegd, vragen waarmee de lezer wordt achtergelaten. Hoe recent kan een boek zijn. 
Opeens wordt de lezer meegenomen naar 9 juli 2014. De laatste alinea beschrijft dat de gemeenteraad 
wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen 
voor het bouwen van een kerkgebouw. Vermeldenswaardig is dat het gebouw exact voldoet aan alle maten 
die de gemeenteraad in zijn besluit van 20 maart 2014 heeft opgenomen. Hier blijkt het boek opeens een 
experimenteel karakter te krijgen. De lezer wordt gevraagd nu zelf dit hoofdstuk af te schrijven. Daarbij is 
de vraag niet om te beschrijven hoe de besluitvorming zal verlopen, maar hoe de lezer vindt dat deze zou 
moeten verlopen. Met een zucht leg ik het boek opzij. Gelukkig bevind ik me precies op de plaats waar ik 
antwoord op die vraag kan geven. 
Voor de SGP-fractie is de situatie zo helder als die maar zijn kan. We hebben op 20 maart 2014 als raad een 
visie vastgesteld die recht doet aan twee dingen, namelijk ten eerste behoud van het groene karakter van de 
groenstrook maar dan wel hoogwaardiger en robuuster groen dan de huidige en ten tweede ruimte geven 
aan een kerkgebouw dat voldoet aan de vereisten die de kerkelijke gemeente daaraan stelt. De Hersteld 
Hervormde Gemeente heeft een voorstel ingediend binnen de kaders die de raad heeft gesteld. De 
maatvoering van het kerkgebouw, dat de Hersteld Hervormde Gemeente beoogt te bouwen, komt helemaal 
overeen met hetgeen de raad drieënhalve maand geleden heeft besloten. Het zou dan ook nauwelijks een 
vraag moeten zijn of de verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven. Voor de SGP is dit 
vanzelfsprekend. Wat zouden we anders moeten doen met een aanvraag die voldoet aan alle vereisten die 
wij als raad zelf drieënhalve maand geleden hebben gesteld? Er is geen enkele andere mogelijkheid dan in 
te stemmen. Tenzij we vinden dat onze hoogste opdracht als raad is om gewekt vertrouwen zonder meer te 
schaden of te doen alsof wij vandaag weer voor een heel nieuwe afweging staan. Dat vindt de SGP niet en 
om die reden kan mijn fractie instemmen met het verlenen van de gevraagde verklaring van geen 
bedenkingen.  
Daarmee is niet alles over het boek verteld. Want ik had gezien en gezegd dat het boek een ondertitel had, 
namelijk ‘Het stille gevecht in een dromerig dorp’. Maar niets daarvan in de tekst van het boek zelf. En toch 
kan daarmee niet het hele verhaal zijn verteld. De meewarige grijns van de kikker en zijn blik ‘ik weet meer 
dan jij denkt’ komt bij mij weer naar boven. Iets in mij zegt dat ik het boek niet helemaal goed heb 
doorgrond. Ik heb het nog een keer gaan lezen. Op een heel bijzondere manier. Ik heb bij het herlezen niet 
de regels gelezen, maar alleen tussen de regels gelezen. Daar stond het andere deel van het verhaal. Het 
verhaal onder het verhaal. En dat vertelde mij iets heel anders. 
Dat gaat niet over een mooi dorp waarin een grote groep inwoners op eigen kosten een mooi kerkgebouw 
wil bouwen. Een groep inwoners die ruimte wil krijgen om te rouwen en te trouwen. Die ruimte wil krijgen 
om op zondag en in de week rondom de Bijbel bijeen te komen. De Bijbel, waarvan zij belijden, en de SGP 
met hen, dat die Gods woord is dat richting geeft aan het gehele leven. Die ruimte wil krijgen voor het 
onderwijs aan de jeugd van de gemeente. Die ruimte wil krijgen om honderden jongeren op clubs, 
verenigingen en koren samen te binden en een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven. Die ruimte wil krijgen 
voor zoveel dingen meer. 
Het verhaal gaat veel meer over een fundamentele onderliggende strijd over de ruimte die de verschillende 
groepen inwoners, elk met hun eigen achtergrond en identiteit, en de verschillende politieke partijen die 
een uitdrukking van deze verscheidenheid zijn elkaar willen geven en gunnen. De achterliggende jaren 
maken duidelijk dat die ruimte er niet bij elke partij is. Dit ondanks alle mooie woorden die worden 
gesproken en goede bedoelingen die worden voorgewend. De opstelling van de VVD-fractie in de 
achterliggende jaren leert dat er niet voor iedereen ruimte is in ons dorp. De V van Volkspartij kunnen we 
gevoeglijk naar de prullenmand verwijzen. Tenzij de VVD ‘volk’ definieert als ‘wij zijn er voor een deel van 
het volk, maar zeker niet voor iedereen’. De V van vrijheid doet nog ridiculer aan. Tenzij de VVD die vrijheid 



 

pagina 10 van 37 

definieert als ‘ruimte voor bijna iedereen, maar vooral voor onszelf’. En de D van democratie moet een 
vergissing zijn, nu de VVD op geen enkele manier uitvoering wil geven aan democratisch genomen 
besluiten in deze raad. Het voorstel dat vanavond voorligt, past voor de volle 100 procent in het besluit van 
20 maart 2014. Een citaat van de website van VVD Ouderkerk: ‘Vrijheid bestaat erin te mogen doen wat de 
rechten van een ander geen schade toebrengt. Dit is de kern van het liberalisme.’ Maar hiernaar te handelen 
is net iets teveel gevraagd. Theorie zonder praktijk. Leer zonder leven. Vorm zonder inhoud. Mij leert de 
opstelling van de VVD in dit dossier dat de ultieme vorm van liberalisme leidt tot de hoogste vorm van 
intolerantie en leidt tot standpunten die meer raken aan zelfzuchtig eigenbelang dan welbegrepen 
algemeen belang. Meer libertinisme dan liberalisme. Geheel centripetaal, middelpuntzoekend. In dat grote 
middelpunt staat dan de VVD. 
 
De VOORZITTER: Mag ik u verzoeken te gaan afronden? 
 
De heer VAN DER HAM: Ik dacht niet dat ik spreektijdbeperking had? 
 
De heer MAAT: Ik heb er geen moeite mee dat alle fracties de tijd krijgen om uit te spreken wat hun 
gedachten zijn. 
 
De VOORZITTER: We hebben met elkaar een vervroegde tijd gevraagd. U weet wat ik bedoel. 
 
De heer MAAT: Dat mag in deze niet leidend zijn. We kunnen de nacht doorgaan wat mij betreft. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik heb het signaal begrepen. Ik zeg toe dat ik geen vijf minuten meer nodig heb. 
Aan de ander kant staat de PvdA. Hoewel, aan de andere kant? Helemaal aan dezelfde kant als de VVD. Twee 
politieke uitersten raken elkaar dan toch maar weer. Dat is ook logisch, want de wortel is dezelfde, namelijk 
die van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Zij het dat de VVD van zichzelf zegt iets meer voor de vrijheid 
te zijn en de PvdA het zelfgetuigenis van gelijkheid en broederschap afgeeft. Maar ook hier moet de SGP 
constateren dat wat met de mond wordt beleden in de praktische politiek geen uitwerking krijgt. Ook de 
PvdA ontpopt zich als een partij die in dit dossier het belang van de ander helemaal uit het oog is verloren. 
Gelijkheid krijgt niet de inkleuring van gelijke rechten voor allen, maar heeft meer te maken met de 
opstelling dat je als gelijke medeburger wordt beschouwd als je ook dezelfde mening bent toegedaan. Dat 
is niet de warme sociaaldemocratische deken waarin de samenleving wordt gewikkeld, maar een alles 
verstikkende deken waaronder andersdenkenden worden verstopt. De PvdA blijkt te streven naar een 
samenleving waarin de rechten van minderheden niet worden gerespecteerd en zelfs niet worden 
geaccepteerd. De PvdA schuift eerdere recent genomen besluiten van deze raad met een ferme armzwaai 
terzijde. 
 
De heer SIMONS: Ik kan mijn mond niet houden. Ik reageer gewoon. Ik zit nu een paar jaar hier in deze 
politiek. Ik was altijd neutraal tegenover wat er gebeurde rondom de kerk en het geloof. Ik kom zelf uit het 
diepe zuiden en was zelfs Katholiek. Wat mij opviel toen ik in deze gemeente stapte, was de polarisatie die 
hier aanwezig is. Ik heb nooit zo goed begrepen waarom dat zo was. Het wordt mij steeds duidelijker 
waarom de verhoudingen in de gemeenteraad zo zijn gepolariseerd. De dominee en de insprekers hebben 
het over handen naar elkaar reiken, samen dingen doen en broederschap. Het valt mij op dat u zelf zo 
polariseert. U geeft zelf geen enkele vinger- of handreiking naar anderen. Alleen maar afgeven op andere 
partijen. De wortel van het kwaad in deze raad is dat we alleen maar op elkaar af aan het geven zijn. Zeg 
niet dat u daaraan niet meedoet, want ik heb de laatste tien minuten niets anders gehoord dan dat u dat 
aan het doen bent. Omdat u dat doet en al vier jaar doet, daarom gaat het hier zoals het hier gaat.  
 
De heer VAN DER HAM: Ik heb geen vraag gehoord, maar ik wil hier wel op reageren. 
 
De heer SIMONS: De vraag is of u van mening bent dat dit de politiek in Ouderkerk moet zijn. We zijn elkaar 
alleen maar vliegen aan het afvangen. We maken elkaar alleen maar zwart. Zou het niet zo moeten zijn dat 
we de handen in elkaar moeten steken en proberen samen iets voor elkaar krijgen? Ik ben in deze raad 
gekomen om te kijken of we hier dingen samen voor elkaar krijgen. Het is me niet gelukt om het gevoel van 
samen in deze raad over te brengen. Ik heb diverse pogingen naar alles en iedereen gedaan, maar het is mij 
niet gelukt. Daarom gaat het hier zoals het hier gaat. Dit is hetgeen wat ik al jaren een keer kwijt wil. 
 
De VOORZITTER: De leden van de raad worden verzocht zich te concentreren op het agendapunt. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik ben blij de heer Simons de gelegenheid te hebben gegeven om datgene uit te 
spreken wat hij al jarenlang wil uitspreken. Dat is op voorhand de meerwaarde van mijn inbreng geweest. 
Het gaat mij niet om het afgeven op andere partijen. Kennelijk is de waarheid die moet worden gesproken 
hard en valt u daarover. Kijk even kritisch naar hetgeen u zelf in het verleden hebt gedaan. We hoeven niet 
verder … 
 
De VOORZITTER: Ik heb een verzoek aan de leden van de raad gedaan om zich te beperken tot het 
agendapunt. Ik herhaal dit verzoek. 
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De heer VAN DER HAM: … terug te kijken dan vier maanden in dit dossier. Een vorm van algemeniseren. Er 
is geen enkel concreet stuk aan de hand waarvan u kunt zeggen dat wij geen enkele handreiking hebben 
gedaan. Ik overzie meer dan vier jaar, want ik mag zestien jaar deel uitmaken van deze gemeenteraad. Als 
ik de opstelling van de SGP-fractie in het dossier zie, dan moet u erkennen dat wij dit dossier tot deze 
aanvraag er lag, op geen enkel moment politiek hebben gemaakt. Wij zijn altijd bezig geweest om achter de 
schermen met verschillende partijen te kijken of tot oplossing kon worden gekomen. Concrete 
handreikingen van uw kant ben ik daarin niet tegengekomen als het u werkelijk gaat over het elkaar vinden 
in deze raad en het met elkaar zoeken naar oplossingen. U benoemde dat in het algemeen maar ik ga ervan 
uit dat u bedoelt dat u dat op dit dossier graag had gewild. Daarvoor zult u de interruptie hebben gedaan. 
Dat is prima, maar begin in eigen huis en spreek uw webmaster op eenzelfde manier aan als u mij zo-even 
hebt aangesproken. 
 
De VOORZITTER: De heer Simons, hebt u behoefte om te reageren? Anders vraag ik de heer Van der Ham 
om zijn verhaal af te maken. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik sprak net over mijn waarneming over de PvdA. Dat was nog redelijk waardevrij. Ik 
heb het boek vooral tussen de regels gelezen. Wat er staat, staat er dus eigenlijk niet. Wat er gezegd wordt, 
wordt eigenlijk niet gezegd. Maar het moet wel een keer worden gezegd. We hebben dat zojuist met elkaar 
uitgewisseld. Ook dat hangt voor de SGP samen de bespreking van dit agendapunt. Dat is het stille gevecht 
dat zich buiten de waarneming van velen afspeelt. Maar het stille gevecht is er wel in ons schijnbaar 
dromerige dorp. Het boek is uit. Vooralsnog dan. Er komt een vervolg, want het gesprek over dit dossier is 
niet afgelopen. Elk van ons heeft de gelegenheid de pen te grijpen en een hoofdstuk aan het boek toe te 
voegen. Laat dat een hoofdstuk zijn waarin ieder recht doet aan datgene waardoor men zegt gedreven te 
worden in het politieke bedrijf. Liberalisme, waarin de ander ook de ruimte krijgt die hem toekomt. 
Sociaaldemocratie waarin je niet gelijk hoeft te denken om toch gelijk te zijn. Christelijke vrijheid waarin 
bewogenheid met de ander wordt omgezet in praktische handreikingen aan die ander. Een beroep dus op 
ons aller politieke geweten. Laat dat vanavond eerlijk spreken. Daarmee is het belang van heel Ouderkerk 
echt gediend. 
 
De heer MAAT: Ik voeg een hoofdstuk toe over het stille gevecht wat in dit dromerige dorp is gevoerd. Het 
hoofdstuk kan in het boek van de SGP-fractie dat nog niet vol is. Eerder is door de voorzitter verteld dat 
sinds september 2013 een schat aan informatie met deze raad is gedeeld. Ik heb informatie gemist. 
Omwille van de tijd heb ik in mijn betoog een aantal vragen verwerkt. Deze vragen zijn gericht aan het 
college. In tweede termijn nodig ik alle andere fracties uit, en met name de fracties van het CDA, de 
ChristenUnie en de SGP, daarop te reageren. Ik ben benieuwd naar hun reactie op mijn inspraak van 
9 juli 2014. 
Ik zal gelijk duidelijk zijn. Ik denk niet dat het vanavond iemand zal verrassen dat de PvdA niet kan 
instemmen met dit voorstel. Wederom niet, moet ik eigenlijk zeggen. Want ook op 12 mei 2011 kon de 
PvdA niet instemmen met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen om de realisatie van een 
kerkgebouw voor de Hersteld Hervormde Gemeente mogelijk te maken. Net als destijds zullen wij ook 
vanavond onze beweegredenen hiertoe delen met de raad. Ik maak daarbij gelijk een kwinkslag naar het 
voorstel wat nu voor ons ligt. 
Met betrekking tot de ruimtelijke onderbouwing heeft de gemeenteraad op 30 juni 2005, we kijken verder 
dan vier maanden terug, met steun van het CDA, de VVD en de PvdA een motie aangenomen betreffende 
deze groenstrook. In deze motie staat onder meer dat de gemeente bereid moet zijn deze grond aan te 
kopen. Heel specifiek staat geschreven dat deze groene bestemming een positief karakter heeft zonder 
wijzigingsbevoegdheden, waarmee het college binnen de mogelijkheden van de gemeente voor deze kavel 
de hoogste graad van planologische bescherming aan dit gebied geeft. 
De eerste vraag. Wat betekent het volgens het college wanneer gronden de hoogste graad van planologische 
bescherming genieten en wat heeft het gemeentebestuur destijds met deze motie willen bewerkstellen? 
De tweede vraag. Is het thans voorliggende raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te 
geven te rechtvaardigen volgens artikel 17 van de Wet ruimtelijke ordening en in het bijzonder lid 2 van dit 
artikel? Dit artikel is destijds verbonden aan deze groenstrook. 
 
De heer VAN DER HAM: De PvdA-fractie verwijst naar de motie van 30 juni 2005. De motie is ingediend 
tijdens een politieke discussie die betrekking had op de beoogde bouw van een kerkgebouw op de plek 
waar de kerk nu niet komt. Dat is namelijk de groenstrook vanaf het hek naar de Zijdeweg. Kunt u mij 
vertellen op welke manier de motie die in die politieke discussie op dat stuk grond betrekking had, volgens 
u betrekking kan hebben op een stuk grond waarop nu de bouw van de kerk wordt beoogd? Het gaat 
namelijk om een ander stuk. 
 
De heer PETERS: Naar mijn mening gaat 30 juni 2005 over de eerste kavel tussen het bedrijventerrein en de 
bebouwing. Daaronder valt dit stukje grond. 
 
De heer VAN DER HAM: Mijn vraag was een andere. De motie is ingediend in een politieke discussie die ging 
over de bebouwing van de strook vanaf het hek naar de Zijdeweg. Daarvoor lag een concreet verzoek en 
daarover werd gediscussieerd. 
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De heer MAAT: Het is onjuist wat u zegt. De woorden van de heer Peters zijn correct. Ik wacht de 
beantwoording van het college af en we kunnen hierover in tweede termijn verder spreken. 
In mei 2011 wordt door het CDA, de ChristenUnie, de SGP en twee leden van de VVD een verklaring van 
geen bezwaar afgegeven om een artikel 15-procedure te starten om op een andere locatie in deze 
gemeente tot de realisatie te komen van een kerkgebouw. Met deze verklaring van geen bezwaar verkreeg 
het college het mandaat om zonder verdere inspraak van de raad zes locaties in overweging te nemen als 
mogelijke alternatieve locatie voor een kerkgebouw. Deze locaties zijn om uiteenlopende redenen 
ongeschikt verklaard. Eén van deze locaties was de groenstrook waarover we het nu hebben. Het college 
heeft het maken van deze afweging meerdere malen betiteld als een uiterst zorgvuldig en nauwgezet 
proces. De SGP-fractie gaf bij monde van de heer Van der Ham in de aanloop naar deze aanvraag aan en ik 
citeer: “… zelf onder de indruk te zijn van de intensiteit waarmee deze locaties op hun merites zijn 
beoordeeld en vervolgens afgevallen”. Dus we zouden er als raad toch vanuit mogen gaan dat er destijds 
gedegen werk is geleverd. 
Alle tekstuele zaken die ik benoem zijn een kwestie van knippen en plakken uit vastgestelde notulen en 
verslagleggingen van deze gemeenteraad en ambtelijke stukken zoals deze zijn ingediend door het 
gemeentebestuur bij provincie Zuid-Holland. Er zit geen toevoeging bij op eigen merites van de PvdA. 
In de oorspronkelijke aanvraag van artikel 15 die in november 2011 is ingediend bij provincie Zuid-Holland, 
dus zes maanden nadat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, wordt de 
afweging ten aanzien van de groenstrook als volgt betiteld: “De locatie ligt aan een entree van het dorp met 
een belangrijke open zichtlijn op het open landschap. Bebouwing in welke vorm dan ook ondersteunt niet 
het openhouden van deze zichtlijn. Bij de besluitvorming rond de bouw van een kerk op deze locatie heeft 
de gemeenteraad dan ook vastgehouden aan de uitgangspunten zoals deze in de toelichting op het 
bestemmingsplan bedrijventerrein Abelenlaan zijn opgenomen.” 
De derde vraag. Kan het college aangeven wanneer de raad dit heeft besloten? In alle stukken is geen 
uitspraak te vinden dat de raad hiermee heeft ingestemd en hieraan vasthoudt. Deze paragraaf zoals deze 
is ingediend in artikel 15 is onjuist en niet waar. 
Verder staat geschreven: “Deze strook levert een essentiële bijdrage aan de landschappelijke geleding van 
de bebouwingsstructuur van Ouderkerk en zorgt voor de integratie van dorp en landschap en voor een 
royale zone tussen de woonbebouwing en het bedrijventerrein. Deze groenkavels zijn destijds bewust 
opengehouden, zodat de Zijdeweg op enige afstand van de woonbebouwing is komen te liggen.” 
De vierde vraag. Onderstreept het gemeentebestuur hiermee de strekking van de motie van 2005 dat de 
hoogste graad van planologische bescherming aan dit gebied is toegekend? 
 
De heer VAN DER HAM: Mag ik erop wijzen dat het over andere stroken grond gaat? 
 
De heer MAAT: Dat is dezelfde vraag. U hebt hiermee ingestemd. 
 
De VOORZITTER: Ik verzoek de heer Maat eerst zijn verhaal af te maken. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik heb mijn vraag nog niet eens gesteld en krijg het antwoord al. 
 
De heer MAAT: Ik stuur u de stukken toe. Er is door dit gemeentebestuur in mei 2011 gericht en gedegen 
onderzocht of het mogelijk was op deze locatie een kerkgebouw te realiseren. Dat was toen niet mogelijk 
volgens dit gemeentebestuur. De conclusie luidde: “Vanwege de landschappelijke inpassing van het 
bedrijventerrein Abelenlaan, het ontbreken van draagvlak van direct omwonenden en de hoge bouwkosten 
is deze locatie afgevallen.” 
De vijfde vraag. Kan het college aangeven welke veranderingen sinds november 2011 met betrekking tot de 
ruimtelijke ordening op deze locatie hebben plaatsgevonden die het gemeentebestuur nu doet besluiten 
terug te komen op deze als destijds zorgvuldige, nauwkeurige en intensief bestempelde afweging? 
De zesde vraag. Is het college van menig dat er nu wel draagvlak onder direct omwonenden is? Waarop 
baseert het college deze mening? 
 
De heer VAN DER HAM: Ik blijf proberen. Ik wil een vraag stellen. 
 
De VOORZITTER: U mag een vraag stellen na het betoog van de heer Maat. 
 
De heer VAN DER HAM: Dan moet ik zo twintig vragen stellen en dat is ook niet echt praktisch. 
 
De heer MAAT: Ik heb de andere partijen uitgenodigd na de beantwoording door het college te antwoorden 
op de door mij gestelde vragen. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik ga geen antwoord geven op uw vragen. Ik heb een vraag aan u. 
 
De VOORZITTER: Ik vroeg de heer Maat zijn betoog af te maken. Ik verzoek de heer Van der Ham zijn vragen 
te bewaren. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik ben het hier niet mee eens. 
 
De VOORZITTER: Dat kan, maar ik ben nu de voorzitter. Ik neem dit besluit. 
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De heer VAN DER VLIST: Wij hebben een reglement van orde. 
 
De VOORZITTER: Ik weet dat. 
 
De heer VAN DER VLIST: De heer Van der Ham maakt gebruik van het interruptierecht. Ik vind dat hij dat 
recht heeft en dat recht moet krijgen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van der Ham heeft het interruptierecht, maar ik wil dat een spreker van een fractie 
zijn verhaal kan houden zonder telkens te worden onderbroken. U kunt de vraag ook achteraf stellen, nadat 
het betoog is afgerond. 
 
De heer VAN DER VLIST: Nee. Er zitten onduidelijkheden in het verhaal. Ik vind dat tijdens het verhaal het 
recht aanwezig is om de onduidelijkheden opgehelderd te krijgen, anders begrijpen we elkaar niet meer en 
spreken we langs elkaar heen. Dat doen we toch al. Misschien dat de vragen van de heer Van der Ham een 
verheldering in de discussie kunnen brengen. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik ben bijna mijn vraag vergeten. 
 
De heer MAAT: Rustig aan. 
 
De heer VAN DER HAM: Nee, ik weet nog precies wat ik wilde vragen. U stelde het college de vraag waaruit 
het college concludeert dat er onder de omwonenden draagvlak zou zijn. Ik hoor u met uw vraag 
suggereren dat u van mening bent dat het tegenovergestelde het geval is. Op grond waarvan concludeert u 
dat? 
 
De heer MAAT: U trekt een verkeerde suggestie. Ik suggereerde helemaal niets. Er is een ambtelijk stuk van 
gemeente Ouderkerk, een artikel 15-procedure waarmee u hebt ingestemd samen met het CDA en de 
ChristenUnie. Het valt me op dat de heer Van der Vlist zegt dat er onduidelijkheden zijn, want hij heeft er 
zelf voor getekend. Hij heeft dit stuk waarschijnlijk nooit gezien, want dit is inderdaad een stille strijd. Ik 
suggereer niets. Ik vraag aan het college waarop zij baseert dat er nu wel draagvlak is, terwijl eerder door 
het college is geconstateerd dat er geen draagvlak is. Het gaat hierbij om dezelfde strook grond. Die 
discussie gaan we nog wel eens voeren. 
Mag ik verder gaan, voorzitter? 
 
De VOORZITTER: Ik had u al aangekondigd. Graag zelfs. 
 
De heer MAAT: Met betrekking tot de paragraaf mobiliteit heeft het gemeentebestuur in 2011 gemeend: 
“Door de ligging langs verschillende hoofdwegen is de bereikbaarheid voor auto's op zich goed. De 
bereikbaarheid voor het langzame verkeer is wel een aandachtspunt. Het ligt aan een kruispunt van wegen 
en de mogelijkheden om op een verkeersveilige manier over te steken voor voetgangers en fietsers is wel 
een punt van aandacht.” Hieruit concludeert de PvdA-fractie dat de verkeersveiligheid destijds een van de 
overwegingen was waarom deze groenstrook niet geschikt was voor bebouwing met een kerkgebouw. De 
verkeerssituatie rond de Abelenlaan en Zijdeweg is zonder twijfel een van de gevaarlijkste situaties in onze 
gemeente. Zoals het gemeentebestuur in 2011 terecht constateerde in het bijzonder voor voetgangers en 
langzaam verkeer. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik heb één verduidelijkende vraag die niet hoeft te worden beantwoord. Spreekt u 
steeds in al uw vragen over de strook langs de Zijdeweg achter het dorp? 
 
De heer MAAT: Nee. Ik spreek over de groenstrook Abelenlaan, voorheen locatie Van der Elst. 
 
De heer VAN DER HAM: U spreekt steeds over de Zijdeweg. 
 
De heer MAAT: Die weg loopt daarlangs. 
 
De heer VAN DER HAM: Dat snap ik. U bedoelt dezelfde strook? Uit de citaten die u oplepelt, hoor ik meer 
citaten uit teksten die te maken hebben met de aanvraag achter het dorp dan met de aanvraag op de 
Abelenlaan. Dit is verwarrend. Ik zal de teksten verkeerd op mijn netvlies hebben. 
 
De heer MAAT: Omdat het niet eerder is gebeurd, denk ik dat het goed is als ik de artikel 15-aanvraag stuur 
aan de gemeenteraadsleden. Ik denk niet dat iedereen die heeft. 
De zevende vraag. Kan het college aangeven welke verkeersmaatregelen er sinds 2011 zijn genomen 
waardoor deze bezwaren kennelijk van geen belang meer zijn? 
Ten aanzien van de paragraaf Bedrijven en Milieuhinder. Aandachtspunt was destijds het zicht op de locatie 
en de nabijheid van omwonenden. Ook de belangen van bedrijven zijn meegenomen. We hebben een aantal 
bedrijven horen inspreken. Bedrijven kunnen vooralsnog geen bezwaar maken tegen deze procedure. Er is 
naar ons idee ook nu geen draagvlak onder de bedrijven aan het Zijdepark. Sterker nog, wij verwachten te 
zijner tijd vele bezwaren wanneer de nu voorliggende plannen worden doorgedrukt. Daarbij komt nog dat 
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uit een presentatie, onlangs gegeven door de Omgevingsdienst Midden Holland, is gebleken dat juist op het 
gebied van milieuhinder en overlast er in dit specifieke geval weinig of geen kaderstellende wetgeving is. 
Het is voor bedrijven dus uiterst ongewis welke gevolgen of beperkingen de realisatie van dit plan met zich 
meebrengt. 
De achtste vraag. Kan het college aangeven welke verder niet in het stuk benoemde belangen van bedrijven 
zij heeft meegenomen in de afweging die het college destijds heeft doen besluiten dat deze locatie niet 
geschikt is voor bebouwing? 
De negende vraag. Zijn deze belangen ook nu meegenomen in de overwegingen van het college en zo ja 
waarom acht het college die nu niet langer als bezwaarlijk? 
De tiende vraag. Graag horen wij van het college hoe zij verklaart dat de destijds als intensief en zorgvuldig 
gemaakte afwegingen van dit gemeentebestuur met betrekking tot deze groenstrook zoals opgenomen in 
de artikel 15-aanvraag nu volledig haaks lijken te kunnen staan op het voorliggende raadsvoorstel. 
De elfde vraag. Is het college met ons van mening dat de eerdere besluitvorming inzake de vaststelling van 
thans geldende bestemmingsplannen, de artikel 15-aanvraag, de structuurvisie 2030 en het thans 
voorliggende raadsvoorstel niet alleen een strijdig, maar vooral ongeloofwaardig geheel vormen? Te meer 
daar uit vastgestelde raad- en commissieverslagen blijkt dat in aanloop van deze besluitvormingen er 
telkenmale aandacht is gevraagd voor het belang van de Hersteld Hervormde Gemeente. 
De PvdA heeft en zal zich nooit op voorhand tegen realisatie van een kerkgebouw voor de HHG of iedere 
andere vorm van bebouwing uitspreken. De afgelopen vier jaar heeft de PvdA meerdere malen voorstellen 
gedaan in deze raad en constructief meegedacht om dit te bewerkstellen. Echter, keer op keer besliste de 
meerderheid van deze raad anders of koos zij ervoor een andere en voor ons onbegaanbare weg in te slaan. 
Iedere vorm van bebouwing op deze groenstrook hebben wij de afgelopen jaren afgewezen, omdat wij van 
mening zijn dat een integer en geloofwaardig bestuur zich aan gedane beloften moet houden. Het 
gemeentebestuur van Ouderkerk heeft heel bewust een dure belofte gedaan aan de inwoners. Wat je 
belooft, moet je nakomen. 
Tot slot wil ik de raad er nogmaals aan herinneren dat de PvdA-fractie op 5 juni 2014 bij motie de raad 
heeft opgeroepen in het belang van alle partijen een juridisch onderzoek te laten uitvoeren naar de tot nu 
toe gevolgde procedure. Ik wil het de raad nogmaals ter overweging voorleggen, maar ik vrees dat dit door 
sommigen weer als een subversieve actie van de PvdA wordt gezien. 
De Hersteld Hervormde Gemeente ijvert inmiddels meer dan tien jaar voor een eigen kerkgebouw. De wijze 
waarop het huidige gemeentebestuur hier de laatste jaren mee is omgegaan, verdient geen 
schoonheidsprijs en is naar ons idee schadelijk geweest voor de geloofwaardigheid en integriteit van dit 
gemeentebestuur alsmede voor het aanzien van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouderkerk. Om alle 
betrokken partijen verdere schade te besparen, verzoek ik het college dit naar onze overtuiging kansloze 
voorstel waarvoor draagvlak en rechtvaardiging lijkt te ontbreken, in te trekken. 
 
De heer VAN DER HAM: De heer Maat meent dat ieder draagvlak voor dit plan lijkt te ontbreken. Op welk 
draagvlak van wie doelt hij? Waaruit trekt hij de conclusie dat draagvlak kennelijk ontbreekt?  
U mag meeschrijven want ik heb ongeveer zes vragen. Ik mocht mijn vragen opsparen. 
In de raad van juni 2014 heeft de heer Maat een uitvoerig betoog gehouden over gewekt vertrouwen. 
Daarna niets meer van gehoord. Ook niet met een juridische onderbouwing. Als het gaat om opgewekt 
vertrouwen, waarom bent u niet in staat om de uitspraken die u in dat verband doet te spiegelen op de 
raadsuitspraak van 20 maart 2014? Daarover hoor ik u niet spreken. U hebt de hele historie van 
30 juni 2005 tot nu herhaald, maar 20 maart 2014 is kennelijk uit uw agenda verdwenen. 
U maakt de vergelijking met de artikel 15-procedure, die in mijn ogen wel degelijk betrekking had op het 
stuk grond hierachter het dorp. Natuurlijk is daarin de relatieve positie van het bouwen van een kerk op die 
strook ten opzichte van andere grond onderzocht. Uit die vergelijking kwam dat als we het voor het kiezen 
hadden, we beter daar konden bouwen dan hier. Dat klopt. De SGP-fractie heeft gezegd dat het waar is. U 
moet mijn fractie niet in de mond leggen dat we hebben ingestemd met het karakteriseren van deze 
groenstrook als onbruikbaar voor het bouwen van de kerk, want dat is het uit zijn verband rukken van een 
citaat en daarvan ben ik niet. 
De provincie heeft gezegd dat zij geen medewerking wil verlenen aan de bouw van een kerk buiten de 
contouren. Een van de redenen die de provincie daarvoor noemt en die u overslaat in uw betoog, is dat de 
gemeente binnen het contour ruimte heeft om tot realisering van een kerkgebouw te komen. Kijk naar de 
groenstrook van de Abelenlaan. De procedure heeft ons geleerd dat de provincie van mening is dat 
gemeente Ouderkerk in ieder geval het huiswerk beter moet doen en de kansen moet gebruiken die aan de 
Abelenlaan liggen. Laat dat nu toevallig voor een deel al in handen zijn van de Hersteld Hervormde 
Gemeente. Waarom gaat u aan dat argument van de provincie voorbij? 
 
De heer MAAT: De uitspraak van Gedeputeerde Staten was op voorhand al bekend. De PvdA was de enige 
fractie die unaniem bezwaar maakte tegen het inzetten van de artikel 15-procedure. Wij hebben destijds 
aangegeven waarom dat was. Eén van de redenen was dat het gemeentebestuur eerst een aantal 
verrichtingen moet doen, voorafgaand aan de artikel 15-procedure, namelijk kijken naar draagvlak en 
kijken of er alternatieve locaties zijn binnen de eigen kern. Wij hebben geopperd een integraal plan op te 
stellen binnen de structuurvisie 2030, want dan is er kans van slagen bij provincie Zuid-Holland. Dat heeft u 
genegeerd. Later heeft de ChristenUnie-fractie de inwoners uitgelegd dat de provincie de aanvraag heeft 
afgekeurd omdat eerst moet worden gekeken naar de eigen locaties. Wij hadden dat vooraf al gezegd. U 
wilde niet luisteren en u wilde destijds niet met ons in discussie gaan in de raad. Als u de stukken daarop 
terugkijkt, ziet u dat de PvdA-fractie destijds heeft aangegeven te willen spreken over alternatieve locaties 
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voor de Hersteld Hervormde Gemeente want die waren aanwezig. Er waren alternatieve locaties beschikbaar. 
Op de website van de ChristenUnie-fractie staat: “We hebben er niet aan gedacht. Achteraf is het zonde. We 
zijn eraan voorbij gegaan.” 
 
De heer HALMA: Het door de heer Maat genoemde stuk uit onze website komt mij niet bekend voor. Kunt u 
zeggen wat er precies staat? 
 
De VOORZITTER: Ik wil vaart in het geheel houden, want er moet nog een fractie spreken. 
 
De heer MAAT: We zijn al tien jaar bezig, dus wat mij betreft gaan we door tot drie uur in de nacht. De 
inwoners hebben daar recht op. Op de nieuwsbrief van 25 juli 2012 schrijft de ChristenUnie …. 
 
De VOORZITTER: Kort graag. 
 
De heer MAAT: Laten we het vooral zorgvuldig doen. 
 
De VOORZITTER: Uiteraard. Maar er is straks nog een tweede termijn. 
 
De heer MAAT: “In de brief van de provincie wordt een aantal redenen genoemd waarom het verzoek is 
afgewezen. Het gaat onder meer om de cultuurhistorische waarde van de polder, het ongewenst vinden van 
een ontsluiting op de Zijdeweg en het feit dat niet alle alternatieve locaties door de gemeente in 
ogenschouw zijn genomen. Dit laatste punt klopt helaas, want ook daar heeft de ChristenUnie op 
aangedrongen, maar er is geen gevolg aan gegeven.” Dit staat op de website. 
 
De heer VAN DER HAM: De teksten zijn mij bekend. Wat u net zei was net iets anders dan wat ik net hoorde. 
De passage die u citeert, is correct. 
 
De heer MAAT: In de afweging die is gemaakt in de artikel 15-procedure zegt u dat deze is gemaakt. Ik 
weet niet wie die afweging heeft gemaakt, want in de raad is geen enkele afweging gemaakt als 
onderbouwing van de artikel 15-procedure. De aanvraag is ondertekend door het gemeentebestuur van 
Ouderkerk. Ik hoop vanavond te horen wie daarvoor verantwoordelijkheid draagt. U hebt ingestemd met de 
verklaring van geen bedenkingen. U zegt dat het geen optie was voor u. U wilde ergens anders een kerk. 
 
De heer VAN DER HAM: Dit is geen discussie meer. Ik zeg dit helemaal niet. Ik vind het prima als u antwoord 
geeft op vragen die ik niet stel, maar het gaat nu niet om de vraag die ik heb gesteld. 
 
De heer MAAT: U zegt.  
 
De heer VAN DER HAM: Nee. Ik heb dat niet gezegd. Ik weet wat u gaat zeggen. Ik heb dat niet gezegd. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Van der Ham, verklaar wat u hebt gezegd. 
 
De heer MAAT: Herhaal het nog een keer. Leg het uit. 
 
De heer VAN DER HAM: Er is in die procedure een vergelijking maakt waarin werd gerefereerd aan de 
verschillende locaties binnen de gemeente. Daaruit is voortgekomen dat als van nul af aan kon worden 
begonnen de relatief beste oplossing is de locatie achter het dorp. Ik heb nooit gezegd dat daarmee de 
groenstrook Abelenlaan buiten onze scoop is gevallen. Het is een relatieve vergelijking geweest tussen wat 
er toen aan locaties lag en waaruit we toen de keuze hadden. Vervolgens heeft de provincie daarmee niet 
ingestemd. Dus herleeft de mogelijkheid van de Abelenlaan ten volle. Dat hebben we op 20 maart 2014 met 
elkaar besloten.  
 
De heer MAAT: De afwegingen die zijn gemaakt waardoor de groenstrook is afgewezen door het 
gemeentebestuur van Ouderkerk als geschikte locatie voor de bouw van een kerk zijn bij deze vervallen. 
Deze zijn op niets gebaseerd, want er is een nieuwe situatie. We gaan een nieuwe afweging maken. Nu kan 
het wel. Het gemeentebestuur heeft heel duidelijke uitspraken gedaan over die locatie. 
 
De heer VAN DER HAM: We kunnen in het verleden, in 2011 blijven hangen, maar voor mij is het 2014. 
 
De heer MAAT: Het gaat erom … 
 
De VOORZITTER: Laat elkaar even uitspreken. 
 
De heer VAN DER HAM: Op 20 maart 2014 is een besluit genomen. Ik hoor u permanent niet praten over 
20 maart 2014. Ik heb al geconstateerd dat die dag uit uw agenda is verdwenen. 
 
De heer MAAT: 20 maart heb ik heel bewust meegemaakt. Online. Ik lag in het ziekenhuis, maar ik heb alle 
uitspraken gehoord en later teruggezien. 20 maart 2014 is voor ons niet relevant, want wij hebben duidelijk 
gezegd dat we nooit in zullen stemmen met iedere vorm van bebouwing. Als het klopt wat ik hier zeg, ik 
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heb herhaaldelijk gevraagd of het juridisch klopt, maken de uitspraken van het gemeentebestuur het besluit 
van 20 maart 2014 mogelijk enorm wankel. Als procedureel zaken verkeerd zijn gegaan, is 20 maart 2014 
niet meer relevant want als het fout is, is het fout. Op 20 maart 2014 heeft de raad vergaderd en zijn 
amendementen aangenomen. Ik heb tijdens de vergadering van de commissie VROM de heer Burger horen 
zeggen dat hij niet begreep waarmee hij had ingestemd. Dat is opgelost. We zijn nu bijna drie maanden 
verder. Staande de vergadering krijgen we amendementen met nieuwe tekeningen. Er wordt een inspraak 
gedaan waaruit blijkt dat een waterpartij wordt ingepast bij Fysiofit. Gaan we daarover vanavond spreken? 
Ik wil nogmaals herinneren aan het verloop van de artikel 15-procedure, waarin wij heel duidelijk hebben 
aangegeven dat het gemeentebestuur fouten maakte en dat het plan geen kans van slagen had bij provincie 
Zuid-Holland. Alles is door u doorgezet. Nu is ons verweten dat we tegen zouden zijn. Dat is niet zo. Wij 
hebben duidelijk aangegeven waarom zaken procedureel niet kloppen. De Hersteld Hervormde Gemeente 
heeft dat weer een jaar vertraging opgeleverd. U bent daarvoor mede verantwoordelijk. Dat komt ook terug 
met het beantwoorden van deze vraag. Volgens mij is artikel 15 een ontbrekend stuk in uw boek. Bij mijn 
weten is die aanvraag nooit gedeeld met de gemeenteraad van Ouderkerk. We hebben geluk dat we het 
hebben ontvangen via provincie Zuid-Holland. Er staan aannames en afwegingen in die nooit ofte nimmer 
zijn gemaakt in de gemeenteraad van Ouderkerk. Ik wil heel graag weten wie daarvoor verantwoordelijk is. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik vind het prima als de heer Maat mijn overige vragen in tweede termijn wil 
meenemen. 
 
De VOORZITTER: Graag straks in tweede termijn. 
 
De heer PETERS: Vorige week maandag werd onze fractie verrast met een uitnodiging van de HHG. Volgens 
de uitnodiging had de HHG de indruk dat er nog wat onduidelijkheden bestonden over de plannen van de 
kerk en wilde men een toelichting geven op deze plannen. Ik heb niet eerder een duidelijker plan gezien als 
dit plan. Zoals verwacht wil de HHG maximaal gebruik maken van de door een meerderheid van deze raad 
aangenomen geamendeerde visie voor de groenstrook. Voor ons was er derhalve geen noodzaak op een 
nadere toelichting op de voor ons al overduidelijke plannen. We hebben kenbaar gemaakt geen behoefte te 
hebben aan een nadere toelichting. Dominee Heemskerk heeft hierop gereageerd met de mededeling deze 
afwijzing ten zeerste te betreuren en het onbegrijpelijk te vinden dat een partij die zich presenteert als een 
partij van de vrijheid en democratie, geen behoefte heeft aan een nadere toelichting. Dit heeft de fractie 
doen besluiten toch maar het gesprek met de HHG aan te gaan. 
Ik ben zelf niet bij het gesprek aanwezig geweest, maar heb van mijn fractiegenoten begrepen dat zij dit 
gesprek als minder prettig hebben ervaren. Nu druk ik mijzelf nog mild uit. In het gesprek werden door de 
HHG een aantal argumenten naar voren gebracht waarom deze kerk op deze locatie moet komen. 
Het bedrijfsleven zou geen overwegende bezwaren hebben. Er was bijna niemand op de door de HHG 
georganiseerde avond gekomen, terwijl er wel enkele positieve reacties via mail en telefoon waren 
ontvangen. Wie zwijgt, stemt toe? Wij horen andere geluiden. 
Ook de voor de bewoners georganiseerde avond leverde maar één notoire bezwaarde op. Een persoon die 
kilometers verder woont. Ook hier ontvangen wij andere signalen vanuit de samenleving. Die ene bewoner, 
die overigens meer last ondervindt van zijn eigen illegale schutting van tweeënhalve meter hoog, had maar 
een paar handtekeningen opgehaald. En dat ook nog eens bij buurtbewoners die de kerk niet eens kunnen 
zien. Ik vraag me af of dit een argument mag zijn. Deze kerk wordt immers gebouwd bij de entree van ons 
dorp en is derhalve zichtbaar voor een ieder die het dorp vanuit Krimpen aan den IJssel komt binnenrijden. 
Het gaat niet alleen om de direct omwonenden. Iedereen krijgt met deze kerk te maken. 
Er zou geen sprake zijn van een gebroken belofte. Het betreft hier immers een stuk grond wat nog moet 
worden aangekocht en niet eerder in een procedure betrokken is geweest. Volgens mij was de afspraak dat 
de eerste kavel groen zou blijven. Dat heeft ook betrekking op dit stuk grond. 
Er is sprake van voortschrijdend inzicht. Er zouden immers maar enkele bezwaarden zijn overgebleven. 
Volgens mij hebben de inwoners van gemeente Ouderkerk nog niet de mogelijkheid gehad om hun 
bezwaren in te dienen. Pas dan zullen we weten hoeveel bezwaarden er zijn. 
Landelijk is er een goede samenwerking tussen PvdA, SGP en VVD. Waarom plaatselijk zo scherp tegenover 
elkaar? Ik ben me er niet van bewust dat we zo scherp tegenover elkaar staan. Natuurlijk zijn er dossiers, 
zoals dit dossier, waarin we een totaal ander standpunt hebben dan de SGP. Maar zo zijn er ook op landelijk 
niveau dossiers waar de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo werkt dat nu eenmaal in een 
democratie met een meerpartijenstelsel. 
We moeten het algemeen belang dienen. Zeker. Daarin heeft de HHG gelijk. Wie bepaalt wat het algemeen 
belang is. Wat de ene partij als algemeen belang ziet, zou voor een andere partij een eigen belang kunnen 
zijn. Het ligt er maar aan met welke ogen je ernaar kijkt. 
Wij kregen de vraag of wij, als we niet voor wilden stemmen, ons van stemming wilden onthouden. Dit is 
niet mogelijk. Ieder aanwezig raadslid moet zijn of haar stem uitbrengen. Om ons te onthouden van 
stemming zouden wij de vergadering moeten verlaten. Bovendien is de democratie hiermee niet gediend. 
Immers, ook de stem van de oppositie moet worden gehoord. 
De door de HHG aangedragen argumenten overtuigen ons niet. We blijven erbij dat, ondanks de door de 
VVD erkende noodzaak voor een goede huisvesting van de HHG, dit niet de juiste locatie is. Daarover gaat 
het vandaag niet meer. De locatie is dankzij de aangenomen geamendeerde stedenbouwkundige visie min 
of meer bepaald. 
Ik wil kort ingaan op een aantal punten uit de oplegnotitie. 
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De bebouwing is ingepast in de door de raad op 20 maart 2014 vastgestelde en geamendeerde 
stedenbouwkundige visie. Een visie die door de VVD niet wordt onderschreven. 
Volgens de notitie kan onderzoek naar verkeerslawaai achterwege blijven omdat er geen sprake is van de 
aanleg van nieuwe wegen of van fysieke aanpassingen van bestaande wegen. Dit laatste is onzes inziens 
onjuist. Er worden immers vanaf de Abelenlaan twee in- en uitritten aangelegd naar de parkeerplaats. Dit 
heeft tot gevolg dat er sprake is van optrekkend en afremmend verkeer. Hierdoor zal de geluidshinder 
toenemen. 
Zoals hierboven aangegeven, is sprake van meer optrekkende en afremmende bewegingen. Dit heeft 
gevolgen voor de uitstoot van stikstof en fijnstof. Is de luchtkwaliteit in het onderzoek meegenomen? 
Kunnen wij het onderzoek van het college ontvangen? 
Voor kerken geldt een richtafstand van dertig meter tot een rustige woonwijk. Hieraan wordt volgens de 
notitie voldaan. Is hier echter ook gekeken naar de direct aangrenzende woning van familie Van der Elst? 
Volgens de notitie hoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld als het verhaal van kosten op andere 
wijze voldoende is verzekerd. Dit zou met de ondertekening van een anterieure overeenkomst tussen de 
gemeente en de initiatiefnemer het geval zijn. Kunt u ons uitleggen op welke wijze dit is of wordt geregeld? 
Zoals in het begin van mijn betoog aangegeven, waren de plannen van de HHG zeer duidelijk voor de VVD-
fractie, namelijk het meer dan maximaal benutten van de geboden ruimte door de vastgestelde 
stedenbouwkundige visie. Voor sommige partijen was dit misschien even schrikken. Wij hadden niet anders 
verwacht. Omdat wij niet instemmen met de stedenbouwkundige visie en zeker niet met de geamendeerde 
stedenbouwkundige visie zal de VVD-fractie het raadsvoorstel niet steunen. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik begrijp uw standpunt. U bent daarin helder. U bent daarin consistent. Ik begrijp 
niet dat u zo snel voorbij gaat aan een besluit dat met een raadsmeerderheid in de gemeenteraad is 
genomen. Ik begrijp dat u het er niet mee eens bent. Ik had anders gehoopt, maar niet anders verwacht. We 
hebben in deze raad een visie vastgesteld. U kunt het niet eens zijn met de visie, maar de visie is bij 
raadsmeerderheid vastgesteld. Ik begrijp namelijk dat zeven meer is dan zes. Ik kan me niet voorstellen dat 
de VVD een andere argumentatie hanteert dan een vastgestelde visie waaraan uitvoering moet worden 
gegeven. 
 
De heer MAAT: Ik wil hierop graag reageren. 
 
De VOORZITTER: De vraag is gesteld aan de heer Peters. 
 
De heer PETERS: In de vorige vergadering heb ik gemeld dat het besluit op democratische wijze is genomen. 
Dat wil niet zeggen dat de VVD-fractie de volledige medewerking aan de uitvoering van de visie moeten 
geven. Het is niet onze visie. 
 
De heer VAN DER HAM: Het is de visie van de raadsmeerderheid. 
 
De heer PETERS: Er leven veel bezwaren tegen de voorliggende plannen. Er is geen overeenstemming met 
het bedrijfsleven. Er wordt gesuggereerd dat nagenoeg alle omwonenden akkoord zijn. Ik ben het daarmee 
niet eens. Wij komen ook op voor die inwoners. 
 
De heer MAAT: De heer Van der Ham heeft de fracties van de VVD en de PvdA een paar keer voor de voeten 
geworpen dat zij voorbij gaan aan een democratisch genomen besluit. We zijn bezig met een raadsvoorstel 
om een bebouwing toe te staan op de kavel aan de Abelenlaan. De SGP-fractie wordt eraan herinnerd dat 
met het vaststellen van de structuurvisie, dat is een beleidskader, u ten minste drie keer door de PvdA bent 
opgeroepen om mee te denken over alternatieve locaties voor de Hersteld Hervormde Gemeente. Daarover 
viel in deze raad niet te spreken door geen enkele partij. In de concept structuurvisie was het idee geopperd 
om uitbreiding van het bedrijventerrein op de betreffende kavel mogelijk te maken. Ondanks onze oproep 
om mee te denken over een locatie voor de Hersteld Hervormde Gemeente heeft de hele raad er unaniem 
mee ingestemd dat er een hoogwaardige groenbestemming op die locatie moest komen. Dat is ook een 
democratisch besluit. Tijdens het besluit bent u meermalen opgeroepen mee te denken om locaties voor de 
Hersteld Hervormde Gemeente in kaart te brengen en op te nemen in de structuurvisie. Wij hebben dat 
gedaan met de woningcontingenten voor de ZWR. Er is gesproken over een integraal plan. Bij de oppositie 
in provincie Zuid-Holland was daarover goed te spreken. Daarvoor was echter geen enkele belangstelling 
van het CDA, de ChristenUnie en de SGP. 
 
De VOORZITTER: U hebt uw punt gemaakt. U hebt dit hiervoor ook al gezegd. Het wijkt steeds verder van 
het agendapunt af. U krijgt straks uw tweede termijn. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik ga door op de woorden van de SGP-fractie. Ik weet niet of het een kwestie van 
fatsoen of meer is. Ik hoor bij de PvdA en VVD spreken over het besluit van 20 maart 2014 alsof dat een 
bijeenkomst was van een aantal dames en heren die hier leuk met elkaar hebben zitten praten. Nee. Een 
consequentie van democratie is dat als de gemeenteraad, het hoogste gezagsorgaan van de gemeente, een 
besluit neemt dat besluit moet worden gerespecteerd. Al is het besluit nog zo vervelend voor u omdat u het 
er niet mee eens bent. Dat hoor ik niet in uw woorden. U praat erover alsof het maar een bagatel is. Dat is 
het niet. Als we op deze manier met elkaar omgaan, wat zitten we hier dan te doen? Het is een besluit van 
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de gemeenteraad geweest. De burgemeester heeft ons met nadruk gewezen op een besluit met een zekere 
go/no-go zwaarte en een bepaalde morele verplichting.  
 
De VOORZITTER: Het besluit is genomen met zeven stemmen voor en zes stemmen tegen. 
 
De heer VAN DER VLIST: Het is een raadsbesluit. Dat houdt in dat we de meerderheid moeten respecteren en 
niet voortdurend kunnen blijven roepen dat we het er niet mee eens zijn. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: De raad heeft anderhalf uur tijd genomen om het voorstel te bespreken. Ik wil 
ongeveer een half uur de tijd nemen om de antwoorden goed voor te bereiden. Het is een belangrijk 
onderwerp. Dit kan niet anders. 
 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering  
 
schorsing 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Als ik terugga tot de meest oorspronkelijke plannen van de Hersteld Hervormde 
Gemeente dan denk ik dat het ver na twaalf uur gaat worden. Ik heb daartegen uiteraard geen bezwaar. U 
hebt recht op beantwoording van de vragen. U hebt alle tijd genomen om de vragen te stellen. Het is terecht 
een belangrijk onderwerp waarover vanavond wordt gesproken. Ik kijk even terug naar de periode daarvoor. 
Ik heb dat niet zelf meegemaakt, maar ik put mij uit de stukken van het dossier. Ik wil de lijn aanhouden 
van 20 maart 2014. Dat is belangrijk. De gemeenteraad heeft een geamendeerde visie vastgesteld op grond 
waarvan de kerk mocht aannemen en heeft aangenomen dat ze daarvoor een ontwerpplan konden maken 
en de procedure is ingezet. 
We zijn alle zaken nagelopen die in totaal drie keer in de commissievergaderingen aan de orde zijn gesteld, 
zoals het verkeer, de luchtkwaliteit, de omwonenden en de anterieure overeenkomst. Kortom, al deze zaken 
zijn keurig netjes gedaan. Een vertegenwoordiger van de Milieudienst heeft gezegd dat het plan aan de 
normen voldoet ook met betrekking tot het verkeer. Ik weet zeker dat het logisch is te verwachten dat de 
meeste mensen te voet of met de fiets naar de kerk zullen komen en een aantal van buiten met de auto. Je 
hebt nu ook mensen die voor de twee erediensten op zondag naar Krimpen aan den IJssel gaan. Zij rijden 
meestal via de dijk. Vanuit milieuoogpunt is er geen beletsel om daar in- en uitritten te maken. 
Als ik terugkijk naar 2005 dan constateer ik dat de wetgeving op dat punt is gewijzigd. De Wet ruimtelijke 
ordening is ingetrokken en vervangen door een andere wetgeving met tijdelijkheid, de artikel 17-
procedure. Ten aanzien van de bestemming geldt hier het bestemmingsplan IJsseldijk-West vastgesteld in 
2009. Dat geeft de bestemming van de groenstrook. Dat is geen strook met grote landschappelijke waarde. 
Dat is geen strook met natuurwaarde. Het is gewoon een groenstrook, niet meer dan dat. Dat is op dit 
ogenblik de geldende bestemming. Ik heb niets aan de verhalen die erbij worden verteld. Het gaat erom dat 
dit de bestemming van de grond is.  
Al eerder zijn voor de kerk meerdere plannen gemaakt. De raad heeft op 12 mei 2011 een verzoek gericht 
aan Gedeputeerde Staten op grond van de Verordening Ruimte, artikel 15-procedure, om voor de locatie 
naast het tuincentrum een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dat was geen besluit van het 
college. De raad heeft dat op 12 mei 2011 met volle overtuiging besloten. Het is een geldig raadsbesluit. 
Dat het niet het gewenste effect heeft gehad, betreur ik nog steeds. Er zijn voorbeelden in het land waar 
Gedeputeerde Staten wel een verklaring van geen bezwaar gaven om buiten de rode contouren te bouwen. 
Dat kon hier kennelijk niet. Daarom hebben we er bij de overwegingen en bij de inspraak op 
1 november 2011 er alles op gezet om de verklaring wel binnen te halen. 
 
De heer MAAT: Ook als dat niet waar bleek te zijn. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: De gemeenteraad heeft op 12 mei 2011 besloten dat dit de locatie moest 
worden en dat het college zijn best moest doen om deze zaak binnen te halen. Ik heb dat gedaan. 
 
De heer MAAT: U vindt dat een rechtvaardiging? 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Absoluut. Honderd procent. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de gang van 
zaken. Ik heb dat gezegd. U kunt mij bevragen op dit onderwerp. Als de raad iets vaststelt, dan heeft het 
college de plicht om datgene wat de raad heeft vastgesteld met kracht te overtuigen en met kracht te 
bevorderen. Verder heb ik daar geen boodschap aan. 
 
De heer MAAT: Ik heb daar dan verder ook geen boodschap aan. Ik wil na afloop van deze vergadering 
overleg voeren met de leden van het presidium. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Dat is uitstekend. Ik heb dit, conform het besluit van de raad, destijds aan de 
orde gebracht. Ik wil dit afsluiten omdat het nu niet meer ter zake doet. Gedeputeerde Staten hebben de 
locatie verworpen. Wij zijn niet in beroep gegaan omdat dit een discretionaire bevoegdheid is van het 
college van Gedeputeerde Staten. Dat zou weinig effect hebben. Wij vallen gelijk terug op andere ideeën. 
Een en ander maal is informatie over allerlei locaties gedeeld. Het gaat om een behoorlijk gebouw voor ten 
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minste zeshonderd mensen. Daarvoor moet ruimte zijn. Vandaar dat de groenstrook in beeld kwam. Het 
juridisch kader is het bestemmingsplan IJsseldijk-West. Als de raad instemt met het raadsvoorstel dan komt 
de kwestie in procedure. Dat betekent dat gedurende zes tot acht weken iedereen zijn zienswijze kan 
indienen. Dat kunnen de bedrijven en de omwonenden doen. Deze worden keurig netjes conform de 
spelregels behandeld. Ik heb te maken met het geldende plan. Allerlei verhalen over artikel 17 doen niet 
meer ter zake. 
 
De heer MAAT: In 2009 nog wel. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Het gaat over nu. De verklaring is niet afgegeven. Nu wordt het nieuwe plan 
getoetst aan het bestemminsplan. Daaraan voldoet het plan van de Hersteld Hervormde Gemeente niet. 
Vandaar dat aan de raad wordt voorgesteld om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te 
leggen. Niet meer dan dat. Na een lange procedure wordt het voorstel in november of december wederom 
aan de raad ter definitieve vaststelling aangeboden.  
Voor u ligt een plan op basis van de geamendeerde visie van 20 maart 2014. Op een groenstrook zijn in 
overleg met het Hoogheemraadschap plannen ontwikkeld voor de watercompensatie. De ene hand wast de 
andere hand. Het voorstel is ter hoogte van Fysiofit een inkeping te maken. Het is mooi en past binnen de 
stedenbouwkundige visie. Het is aan het college te besluiten om het plan met of zonder inkeping ter inzage 
te leggen. Dit is op grond van de visie die de raad heeft vastgesteld. Het college bepaalt dat op 15 juli 2014 
of legt het plan ter inzage en besluit op grond van de ingediende zienswijzen. 
Het amendement van de ChristenUnie-fractie wordt overgelaten aan de gemeenteraad. 
Ik wil een ander misverstand wegnemen. De Hersteld Hervormde Gemeente heeft een aantal keer gesproken 
met de omwonenden. Op 14 en 15 juli 2014 spreekt het college met de bewoners en de bedrijven. Ik hoop 
dat ik daar dan meer kan gaan vertellen. 
De woning Van der Elst staat op voldoende afstand van de kerk. Dat is uiteraard bekeken. Wij moeten 
oppassen dat we in deze procedure geen formele fouten maken. Niet zozeer omdat het schadelijk zou zijn 
voor de integriteit van het gemeentebestuur, de heer Maat strooit nogal snel met deze woorden, maar 
omdat het schadelijk is voor de procedure. Het heeft geen fluit te maken met integriteit. 
De PvdA-fractie heeft aandacht gevraagd voor het belang van de Hersteld Hervormde Gemeente. Dat kan, 
maar ik heb nog nooit de consequenties gezien dat u spontaan met een voorstel bent gekomen om ter 
besluitvorming vast te leggen. 
De hoogste graad van de groenstrook slaat nergens op. Het dossier van artikel 15 is gesloten door de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten. 
We hebben nu het dossier voorliggen wat is begonnen op 20 maart 2014. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: De ChristenUnie-fractie verzoek om een schorsing om een motie voor te bereiden. 
 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering  
 
schorsing 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Van Zijl. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Ik geef het woord aan de heer Halma. 
 
De heer HALMA: De ChristenUnie-fractie dient een motie in. De motie luidt als volgt. 
 
=== 
Motie ChristenUnie: Voorstel verklaring van geen bedenkingen project Nieuwbouw kerkgebouw HHG 
Ouderkerk aan den IJssel  
 
De raad van de gemeente Ouderkerk, in vergadering bijeen op 9 juli 2014, 
 
kennis genomen hebbende van 
het raadsvoorstel ‘voorstel om een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project 
Nieuwbouw kerkgebouw HHG Ouderkerk aan den IJssel’; 
 
overwegende dat 
- er in december 2014 een definitieve verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven 

waarbij een anterieure overeenkomst deel uitmaakt van de af te geven omgevingsvergunning; 
- dat het van groot belang is dat er voor de betrokken bedrijven van het Zijdepark duidelijkheid 

bestaat over mogelijke effecten van de bouw van de kerk op de bedrijven vanuit het oogpunt van 
milieu en ruimtelijke regelgeving, voor de gemeenteraad kan instemmen met een definitieve 
verklaring van geen bedenkingen; 
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draagt het college dan ook op 
- om in nauw overleg te treden met zowel de bedrijven van het Zijdepark als met de HHG om 

zodoende zeker te stellen dat er geen belemmeringen zijn in bedrijfsvoering voor de bedrijven door 
de komst van een kerk; 

- zodat er zonder problemen een definitieve verklaring van geen bedenking kan worden afgegeven in 
december van dit jaar en zo een omgevingsvergunning kan worden afgegeven; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
=== 
 
De motie is ondertekend door de CU-fractie. 
 
De heer SIMONS: Kan de heer Halma de motie toelichten? 
 
De heer HALMA: Wat voor toelichting wilt u hebben. 
 
De heer SIMONS: Het is moeilijk als iemand een tekst voorleest die ik niet ken om alles te bevatten wat erin 
staat. 
 
De heer VAN DER HAM: In de behandelingen tijdens verschillende vergaderingen is er vanuit de 
ChristenUnie-fractie op gehamerd dat wij veel belang hechten aan overleg met alle partijen. Het moet zeker 
worden gesteld dat bedrijven geen problemen zullen ondervinden bij de continuïteit van de bedrijfsvoering 
en noem het allemaal maar op. Wij willen met deze motie nogmaals benadrukken dat we daar grote waarde 
aan hechten en dat we daarvoor een oproep doen om dat vast te leggen. 
 
De heer SIMONS: Ik verzoek om een schorsing om de motie te lezen en daarover overleg te voeren. 
 
De heer PETERS: Graag een schorsing tot een kwartier na de WK-voetbalwedstrijd. 
 
De VOORZITTER: Is dat een gemeende vraag want dan leg ik deze voor aan de raad? 
 
De heer PETERS: Ja. Dit is een gemeende vraag. 
 
De VOORZITTER: Het verzoek is de vergadering te schorsen tot een kwartier na de voetbalwedstrijd en dan 
de beraadslaging te hervatten. 
 
De heer SIMONS: Deze weken zijn zware weken voor politiek actieve mensen. Ik ben deze week vier avonden 
onderweg. Ik moet vroeg in de ochtend naar mijn werk. Ik trek het niet om na twaalf uur te vergaderen. Om 
niet met mijn gezondheid in de knoei te komen, verzoek ik door te gaan met de vergadering. 
 
De heer VAN WINDEN: Ik sluit mij hierbij aan. 
 
De heer VAN DER HAM: Laten we de schorsing gebruiken voor functioneel benodigde tijd. Als het een 
kwartier is dan is dat de tijd. Als het tweeënhalf uur moet zijn dan doen we dat. Ik laat dat aan de 
beleefdheid van de aanvrager van de schorsing, de heer Simons, over. Het staat leden vrij de vergadering op 
hun eigen moment te verlaten. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Simons, hoe lang denkt u nodig te hebben? 
 
De heer SIMONS: Tien minuten. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: De woorden ‘zo mogelijk’ dienen te worden toegevoegd voor de woorden ‘deel 
uitmaakt’ bij het eerste streepje van de overweging; dus ‘… waarbij een anterieure overeenkomst zo 
mogelijk deel uitmaakt van de af te geven omgevingsvergunning.’. 
 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering  
 
schorsing 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Simons. 
 
De heer SIMONS: Bij de eerste overweging staat dat in december een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen moet worden afgegeven. Waarom staat er het woord ‘moet’? 
 
De heer HALMA: Het ligt in lijn van het geamendeerde raadsvoorstel van maart dat de ChristenUnie-fractie 
de wens heeft dat in deze raadsperiode een besluit wordt genomen. 
 
De heer SIMONS: Het woord ‘moet’ betreft dus de wens van de ChristenUnie-fractie. 
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De heer VAN DER HAM: Ik houd het kort. Ik had geen vragen gesteld in de eerste termijn omdat de 
opstelling van de SGP-fractie over dit dossier duidelijk is. Wij hebben het voorstel in maart positief 
tegemoet getreden. Ik heb in eerste termijn aangegeven dat de SGP-fractie geen reden heeft, in afwijking 
van opvatting van andere partijen helaas, om nu tot een andere opstelling te komen. 
De SGP-fractie kan de voorliggende motie qua strekking delen. Op het moment dat er behoefte is om 
daarover de nodige duidelijkheid te verkrijgen voordat we in de raad tot definitieve besluitvorming 
overgaan, kan de SGP-fractie dat begrijpen. Het is logisch zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben over de 
consequenties van besluitvorming die we zelf plegen. De SGP-fractie kan punt dit honoreren. 
Er is een vraag over de plaats die de anterieure overeenkomst in de motie heeft gekregen. Het is de vraag of 
het op deze wijze kan worden geformuleerd omdat anterieure overeenkomsten een privaat karakter hebben 
en speelt tussen partijen. Bedoelt de indiener dat de raad iets moet met de overeenkomst, want dat kan 
niet. Dit is een verhelderende vraag. Ik verzoek de formulering op dit punt aan te passen om ieder 
misverstand te voorkomen. 
De SGP-fractie kan leven met het ingediende amendement. Het amendement is een weerslag van wat met 
name tussen de ChristenUnie-fractie en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente in de afgelopen 
weken is besproken. De SGP-fractie constateert dat de maatvoering kleiner en het bouwvolume minder 
wordt. De SGP-fractie is niet uit op maximale bouwvolumes maar op functionele gebouwen. Als dit gebouw 
op deze manier functioneel kan zijn en daarmee op een groter draagvlak in de raad kan rekenen, dan is de 
SGP-fractie daarvan voorstander. Niettemin, ik zeg dit tegen degenen die zich beroepen op de visie van 
Spring Architecten, wil ik erop wijzen dat Spring Architecten een opvatting ten beste heeft gegeven over dit 
ontwerp. Zij vinden dat het ontwerp past in de visie. De maatvoering kan naar de visie van Spring 
Architecten wat ruimer. Een extra illustratie van het feit dat de maximummaten, ook in de visie Spring 
Architecten, door dit ontwerp niet worden benut is een mail van 8 juli 2014 om half vijf waarin Spring 
Architecten schrijft: “Ik wil nogmaals benadrukken wat de stedenbouwkundige visie Abelenlaan van Spring 
Architecten betekent voor een nieuw gebouw. Indien een nieuw gebouw wordt voorgesteld als dwarsbeuken 
gekoppeld aan een middenschip, dat is het geval, dan is het van belang voor de kleinschaligheid in het 
gebied en doet het recht aan het idee om tot een geleed gebouw te komen, indien de dwarsbeuken een 
gelijke of nagenoeg gelijke hoogte hebben als het middenschip. Dit om te voorkomen dat het middenschip 
manifest wordt. Dat is namelijk het allergrootste volume. Omdat de dwarsbeuken niet tien maar elf meter 
breed zijn geworden, kan ik me voorstellen dat de dwarsbeuken niet twaalf meter hoog zijn, visie van 
Spring Architecten, maar dertien meter. Liever zelfs, maar zeker niet lager omdat het grote middenschip 
dan nog meer in het zicht komt en de kleinschaligheid in het gebied wordt verstoord.” Ik lees dat het 
ontwerp zoals het hier ligt zeker kan bestaan in de visie van Spring Architecten. Ik vertel dit met name aan 
de fracties die zeggen dat het geamendeerde voorstel van 20 maart 2014 een grote afwijking is van het 
oorspronkelijke voorstel van Spring Architecten. Dit voorstel is een redelijk minimale invulling van wat 
Spring Architecten zelf heeft geoogd. Het is een stedenbouwkundige visie, weliswaar geamendeerd, maar 
vanuit het verleden zijn stedenbouwkundige visies op dit perceel bekend die een aanmerkelijk grote volume 
toestonden. Ik concludeer dat de ChristenUnie-fractie met dit amendement een nog veiligere kant kiest op 
de vraag wat dit gebied kan dragen. Dat motiveert de SGP-fractie om in te stemmen met het amendement. 
 
De heer VAN DER VLIST: De CDA-fractie kan instemmen met de motie. Het is belangrijk dat omwonenden en 
bedrijven zo veel mogelijk zekerheden krijgen. Het amendement is het gevolg van gesprekken gevoerd 
tussen de Hersteld Hervormde Gemeente, de bouwcommissie en de ChristenUnie-fractie. Het is lastig dat 
hier stukken achter liggen waarvan net papieren zijn rondgedeeld maar die de meeste raadsleden niet 
kennen. Ik wil deze stukken in de discussie betrekken. Hetzelfde geldt voor de e-mail die net is 
voorgelezen door de SGP-fractie. Het is belangrijke informatie als Spring Architecten zegt dat het 
bijgestelde voorstel past binnen hun idee rond de stedenbouwkundige visie. Alle raadsleden dienen over de 
stukken te kunnen beschikken. Ik weet niet hoe we dat moeten doen, want dan wordt het vanavond heel 
laat, maar we moeten deze stukken hebben. De CDA-fractie staat sympathiek tegenover amendement. 
 
De heer SIMONS: Wil het CDA het amendement steunen zonder dat u de tekeningen kent? 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik heb de tekeningen toevallig gisteren ontvangen. 
 
De heer SIMONS: U vertelt net dat de raadsleden de tekeningen moeten zien. Daarna zegt u dat u over de 
tekeningen beschikt. De PvdA-fractie kent de tekeningen niet. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik heb de tekeningen gisteren ontvangen en niet goed kunnen bestuderen. 
 
De heer SIMONS: De PvdA-fractie is niet bekend met de e-mail en de tekeningen. We hebben in deze een 
enorme informatieachterstand. Hoe kunnen we over iets zo belangrijks beslissen met een 
informatieachterstand voor een deel van deze tafel. Ik vind dit een vreemd verhaal. Er komt net een 
waterpartijtekening op tafel die ik niet eerder heb gezien. Kortom, als ik dit van een afstand beschouw, dan 
krijg ik de indruk dat de ene kant van de tafel over veel meer informatie beschikt dan de andere kant van de 
tafel. Hoe gaan we hiermee om? 
 
De heer HALMA: Ik probeer het ook van een afstand te beschouwen en ik begrijp de ophef van de heer 
Simons op dit punt niet. De ChristenUnie-fractie heeft tijdens de eerste termijn een amendement ingediend. 
Een onderdeel van het amendement zijn twee tekeningen die u voor zich heeft. Het is helemaal niet 
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ongebruikelijk dat tijdens een raadsvergadering een amendement naar voren wordt gebracht die andere 
partijen voor het eerst zien. Sterker nog, in november hebben wij de gewoonte om dit met tientallen tegelijk 
te doen. Ik snap uw ophef werkelijk waar niet. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik wil eraan toevoegen dat ik niet hoop dat de opmerking van de heer Simons ertoe 
leidt dat hij de beschikking wil hebben over de volledige inhoud van mijn mailbox. 
 
De heer SIMONS: Het lijkt me een leuke zaak om daar eens in te neuzen. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik begrijp dat want ik heb heel veel informatie. 
 
De heer SIMONS: Ik wil al uw geheimen best weten. 
 
De heer VAN DER HAM: Die disclaimer wil ik maken. Dat gaat niet gebeuren. Je komt aan informatie door 
gesprekken te voeren met degenen die het betreft. Dat doet de SGP-fractie en had de PvdA-fractie ook 
kunnen doen. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: De voorliggende motie, het is terecht wat de heer Van der Ham zegt, is 
sympathiek. De motie wordt op 15 juli 2014 door het college besproken. De zin betreffende de anterieure 
overeenkomst wordt gelezen als ‘waarbij de anterieure overeenkomst zo mogelijk wordt betrokken bij de 
omgevingsvergunning’. Ik geef direct toe dat ik dit net had moeten zeggen. Het gaat om een 
privaatrechtelijke overeenkomst die niet ter inzage wordt gelegd. De anterieure overeenkomst hoort niet bij 
de verklaring van geen bedenkingen. De bedoeling is duidelijk. Als er vertrouwelijke privaatrechtelijke 
zaken worden betrokken, dan zijn deze niet voor de openbaarheid. Een afspraak met een ander hoeft niet 
ter inzage te worden gelegd. Als je de motie zo leest, dan wordt de motie doorgeleid naar het college. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Het is lastig een anterieure overeenkomst bij een verklaring van geen 
bedenkingen te betrekken. Privaatrechtelijk is het een uitvoering tussen twee partijen. Het college kan een 
toezegging doen wanneer de anterieure overeenkomst is gesloten. Ik wil de anterieure overeenkomst ook 
niet ‘zo mogelijk’ erbij betrekken. Dit kan niet op deze manier. We moeten dat niet willen om het op deze 
manier te omschrijven. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Het allerbelangrijkste is dat alles goed is geregeld. Dat is de strekking van de motie. 
 
De heer SIMONS: Dan moet er een andere motie komen. Ik krijg de indruk dat de wethouder en het college 
gaan tegenstemmen als deze motie voorligt. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Het gaat erom dat we op een goede juridische manier bepaalde zaken doen. 
 
De heer SIMONS: Dan moet de tekst correct zijn. We zijn nu uitlegkunde aan het doen op een motie. Dan 
moet er een goede motie komen. Waarover beslis ik? Ik kan de details van de uitlegkunde niet doorzien. Het 
is prima als jullie een motie willen indienen, maar dan moet daarover geen uitlegkunde meer zijn. Ik heb 
vanavond de tijd, want ik doe toch niets anders meer. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: De motie is helder. Het college wordt opgedragen dat er geen belemmeringen meer zijn 
voor de bedrijfsvoering van de bedrijven als er straks sprake is van een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen. Dat is wat hier staat. Het moet goed geregeld zijn en dat we nergens spijt van hebben. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Ik voel met wethouder Boere mee. Als we een puntkomma zetten achter ‘moet 
worden afgegeven’ dan is de tekst goed. 
 
De VOORZITTER: Ik wil het voorstel in stemming brengen. We starten met het meest verstrekkende voorstel 
en dat is de motie. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Ik heb er behoefte aan met het presidium om tafel te zitten. 
 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering  
 
schorsing 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geeft het woord aan Burgemeester De Prieëlle. 
 
Burgemeester DE PRIEËLLE: Er is door de heer Maat gevraagd of ik de portefeuille wil teruggeven aan een 
ander lid van het college. Dat heeft te maken met het feit dat de heer Maat mijn integriteit in twijfel trekt in 
deze zaak. Ik wil dit punt hoe dan ook vanavond aan de orde hebben gesteld. Het is zeer ernstig wat hij 
voorstelt. Ik stel voor dat hij van u de gelegenheid krijgt om zijn uitspraak te bewijzen en zo niet, zijn 
woorden met verontschuldiging terug te nemen. Ik zal niet bij de beraadslagingen hierover aanwezig zijn. 
Het college stelt voor het voorstel aan te houden. Vanavond hebt u gehoord dat een aantal raadsleden niet 
over dezelfde informatie beschikt. Deze informatie is later ontvangen. Ik hecht zeer aan gelijke 
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berichtgeving aan de raad. Ik neem deze zaak ernstig op. Tijdens de raadsvergadering op 2 oktober 2014 
ben ik op vakantie. Ik wil deze zaak hoe dan ook zelf afdoen. Ik stel voor begin september een extra 
raadsvergadering te beleggen. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik ben het met het ordevoorstel eens. De SGP-fractie pleit ervoor het agendapunt op 
dit moment van de agenda af te voeren en hierover een vergadering direct na het zomerreces te beleggen. 
Het eerste punt dat de burgemeester heeft genoemd, betreft een buitengewoon ernstige aangelegenheid. 
Mijn fractie hecht eraan, voordat we de rest van de agenda afwikkelen, een debat in de raad te voeren 
waarin de kwestie die de heer Maat aan de orde stelt wordt uitgediscussieerd. Ik wil een schorsing om dit 
zelf ordelijk te kunnen voorbereiden. Ik kom de heer Peters tegemoet, omdat de schorsing tot twaalf uur 
mag duren. Dit is een dusdanig principieel aangelegen punt, dat de SGP-fractie dit ordelijk wil 
voorbereiden. Na de inbreng van de heer Maat, want hij zal als eerste moeten spreken, vraagt de SGP-
fractie om een schorsing, omdat we niet beschikken over feiten waarover de heer Maat suggereert wel te 
beschikken. De vergadering zal laat eindigen, maar de SGP-fractie zal niet rusten, al moeten we het 
morgenlicht gaan zien, voordat deze kwestie uit de lucht is. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik ben het volstrekt eens met de heer Van der Ham. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Wij sluiten ons voor beide voorstellen daar honderd procent bij aan. 
 
De heer PETERS: De VVD-fractie kan zich in beide voorstellen vinden. 
 
De heer Timmermans draagt het voorzitterschap over aan burgemeester De Prieëlle. 
 
De VOORZITTER: Het raadsvoorstel is voorlopig van tafel. De eerstvolgende raadsvergadering vindt begin 
september plaats. Dan wordt een timetabel vastgesteld voor de verdere gang van zaken. Het college beraadt 
zich over verdere stappen op dit punt. De agenda wordt volledig afgehandeld. 
 
De heer TIMMERMANS: Het verzoek is de agendapunten eerst af te handelen en dan het agendapunt 
Integriteit burgemeester aan de orde te stellen. 
 
De heer VAN DER HAM: De SGP-fractie heeft moeite met deze volgorde, maar heeft ook begrip vanwege het 
feit dat inwoners op de tribune met een reden zijn gekomen. De SGP-fractie wil gezegd hebben dat wij met 
een integere burgemeester spreken. Daarover bestaat geen misverstand. Ik betreur dat het misverstand niet 
luid en duidelijk uit de wereld is geholpen voordat we überhaupt een woord verder met elkaar spreken. Met 
deze kanttekening ben ik akkoord met het voorstel. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik sluit mij hier helemaal bij aan. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Idem. 
 
14. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014 inclusief erratum [242:34 / 4:02:34] 
Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
raadsvoorstel inclusief het erratum. 
 
15. Raadsvoorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening Stichting het Dorpsleven 

[243:10 / 4:03:10] 
Mevrouw VAN ZIJL: De ChristenUnie-fractie vindt dit een belangrijk onderwerp. In november 2011 is een 
besluit genomen over de afbouw van de subsidie aan Stichting het Dorpsleven. De ChristenUnie-fractie 
stond achter dat besluit. Het afbouwen van de subsidie had voornamelijk te maken met het feit dat het voor 
de ChristenUnie-fractie niet zichtbaar was of Stichting het Dorpsleven het Dorpshuis zonder subsidie 
overeind kon houden en op eigen benen kon staan. De levensvatbaarheid van het Dorpshuis was dubieus. 
Het besluit wilde niet zeggen dat wij het Dorpshuis in Gouderak niet belangrijk zouden vinden. Dat is zeker 
het geval, maar het ging erom hoe en of het Dorpshuis op zichzelf levensvatbaar kon zijn. Het afgelopen 
jaar heeft het college veel gesproken met het bestuur van de stichting en meegedacht om de 
levensvatbaarheid van het Dorpshuis voor de toekomst veilig te stellen, omdat het college het belang van 
het voortbestaan van het Dorpshuis inzag. Hiervoor onze dank en waardering. 
Ook de ChristenUnie-fractie heeft regelmatig met het bestuur van de stichting gesproken en met de Raad 
van Toezicht van gedachten gewisseld. Het Dorpshuis is altijd een huis van het dorp geweest. Het is van het 
dorp en voor de verenigingen van het dorp, voor de jeugd, voor bijeenkomsten en feestelijke activiteiten. 
Wij vonden dan ook dat het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het dorp moest zijn. 
De afgelopen jaren is een andere wind gaan waaien in gemeenteland. Gemeenten krijgen 
verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg omdat ze dichter bij de mensen staat en dus beter kan 
inspelen op de situaties waarin zorgvragers zich bevinden. Daarbij spelen ook de bezuinigingen een grote 
rol. We zullen met beperkte middelen veel zorg moeten gaan verlenen. Hierin hebben we elkaar nodig. De 
sociale structuur in de gemeente en in iedere kern is van nog groter belang geworden. Dat maakt dus ook 
dat we gelegenheden en ruimte moeten hebben om de hechte sociale structuur te kunnen vieren. We 
hebben het niet over feesten en partijen, maar over een gebouw dat verenigingen de ruimte kan bieden. Met 
de Stichting Welzijn Ouderkerk en Nederlek kan in gesprek worden gegaan om te bezien of het Dorpshuis 
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daarin een rol kan spelen. Het is een plek waar initiatieven tot ontmoeten, werken en ontspannen kunnen 
worden vormgegeven. Dit zeker ook in het kader van het oog hebben voor elkaar. Met het oog hebben voor 
elkaar dragen we bij aan een gezonder leefklimaat. 
Het Dorpshuis is een plek die bindt en waar Gouderakkers elkaar ontmoeten. Deze plek is belangrijk. Het 
afgelopen jaar is Stichting het Dorpsleven serieus aan de slag gegaan om de vertaalslag te maken van met 
subsidie naar zo weinig mogelijk subsidie. Daaraan is hard gewerkt. Het financiële plaatje dat we nu krijgen 
gepresenteerd is nog steeds niet sluitend maar biedt perspectief om met inwoners en andere initiatieven tot 
een bijna sluitende begroting te komen, mits de geldlening die ooit met de gemeente is afgesloten, kan 
worden kwijtgescholden. We hebben het over een bedrag van bijna 300.000 euro. Een mooi cadeau. We 
gunnen dat de Stichting het Dorpsleven van harte. We gunnen het de stichting vooral om zelf de broek op te 
kunnen houden. Om zelf actief te blijven met initiatieven en in te spelen op ontwikkelingen op het 
maatschappelijk vlak. We roepen daarbij de inwoners van Gouderak op om daaraan zelf een steentje bij te 
dragen om de levensvatbaarheid te garanderen. 
Ons voorstel is om de geldlening over een termijn van tien jaar kwijt te schelden. De gemeente blijft immers 
zelf nog tien jaar met een post op de begroting staan. Per jaar een deel van de lening kwijtschelden en 
daarbij 3.000 euro subsidie die nodig blijft. Met Stichting het Dorpsleven moeten afspraken worden 
gemaakt over de presentatie van een blijvende gezonde boekhouding die aantoont dat het Dorpshuis 
nagenoeg op eigen kracht kan draaien. Dat kan alleen maar als iedereen een steentje bijdraagt. Niet alleen 
de gemeenteraad of Stichting het Dorpsleven maar ook de inwoners van Gouderak zullen het belang dat ze 
hechten aan het Dorpshuis moeten vertalen in daden als dat wordt gevraagd. 
De ChristenUnie-fractie vraagt het college de garantie om het bedrag dat in het raadsvoorstel staat, om de 
lening kwijt te schelden, gelabeld in de boekhouding op te nemen en zo mee te geven aan de nieuwe 
gemeente. Het geld wordt daarmee daadwerkelijk gebruikt voor het Dorpshuis. 
 
De heer BARTH: In 2011 is in de gemeenteraad met volle overtuiging het besluit genomen om de subsidie 
voor Stichting het Dorpsleven af te bouwen. Daarvoor is een regeling getroffen. De achterliggende gedachte 
was dat het een particuliere stichting betrof waarin de gemeente geen zeggenschap heeft. Stichting het 
Dorpsleven moet zorgen de eigen exploitatie rond te krijgen. Het verenigingsleven maakt weliswaar gebruik 
van deze locatie, maar er komen ook veel mensen van buiten voor feesten, partijen en bruiloften. Om die 
reden is destijds door de SGP-fractie besloten de subsidie voor Stichting het Dorpsleven af te bouwen. De 
SGP-fractie staat nog steeds achter het destijds genomen besluit. Wij vinden het verbazingwekkend dat er 
een ommezwaai in het beleid lijkt te gaan plaatsvinden, waarin een lening van bijna 300.000 euro inclusief 
rente zomaar wordt kwijtgescholden. De ChristenUnie-fractie noemde dat een cadeautje. Het is inderdaad 
een cadeautje. Waar anderen hard moeten vechten om zelf hun financiering rond te krijgen en de financiële 
middelen te vergaren om plannen te realiseren, stelt het college hier een bedrag van 300.000 euro ter 
beschikking. De SGP-fractie heeft daarmee grote moeite. Om de grootte van het bedrag enigszins in een 
vergelijking te betrekken kan voor hetzelfde geld gedurende vijf jaar in gemeente Ouderkerk een 
servicepunt worden ingericht waardoor de inwoners na de herindeling niet naar Stolwijk of Bergambacht 
hoeven, maar in Ouderkerk de zaken kunnen blijven doen. De SGP-fractie vindt dit een passender oplossing 
voor deze financiële middelen. 
De SGP-fractie kan niet instemmen met het raadsvoorstel. 
Het is de vraag of hier sprake is van ongeoorloofde Staatssteun. Ik heb hierover met de wethouder van 
gedachten gewisseld. Ik heb het EG-verdrag erop nageslagen en de toelichting daarbij. Als ik dat naast het 
voorstel leg dan is hier sprake van ongeoorloofde Staatssteun. Daarnaast geldt in Nederland de Wet 
economische mededinging. Het doel van deze wet is om ongelijke concurrentie te voorkomen. De SGP-
fractie vraagt zich af of dat hier aan de orde is. Voordat de raad een besluit neemt, is het van belang dat dit 
is uitgezocht. Daarnaast geldt de vraag of er geen precedenten worden geschapen als Stichting het 
Dorpsleven 300.000 euro wordt kwijtgescholden. Wie zegt dat niet nog een stichting met een vergelijkbaar 
doel een lening bij de gemeente aangaat, dat wellicht rechtens kan afdwingen en vervolgens een verzoek tot 
kwijtschelding indient. Kortom, de SGP-fractie is niet enthousiast over het voorstel en zal dit voorstel niet 
steunen. 
 
De heer VAN DER VLIST: Het Dorpshuis in Gouderak is van groot belang voor de Gouderakse 
dorpssamenleving. Na de herindeling worden de dorpshuizen belangrijker in een gemeente waar het 
buitengebied de kern van de gemeente vormt. Om de samenhang in de kernen te kunnen handhaven zijn 
dorpshuizen heel belangrijk. Ik voorspel dat het nieuwe gemeentebestuur er alles aan zal doen om zoveel 
mogelijk van dit soort voorzieningen in stand te houden. 
We zijn het college erkentelijk voor het feit dat ze in de afgelopen periode veel tijd en energie in hebben 
gestoken om samen met het stichtingsbestuur toe te werken naar een toekomstbestendige situatie. Het 
college is daarin geslaagd wat betreft het CDA. Chapeau daarvoor. 
Kortom, wij zijn ingenomen met voorstel wat ter tafel ligt en steunen dat. 
 
De heer SIMONS: Vandaag is wat dit onderwerp betreft de cirkel rond. Vanaf de eerste dag dat het besluit is 
genomen om de subsidie in een aantal jaren af te bouwen, heeft de PvdA zich ingezet voor het behoud van 
het Dorpshuis. De PvdA is altijd van mening geweest dat het Dorpshuis een essentiële schakel in het dorp 
Gouderak is. We hebben gezien hoe er van alle kanten door het bestuur Stichting het Dorpsleven en de 
leden van het college is geworsteld om tot een oplossing te komen. Het verhaal dat voorligt, is een eindpunt 
van de discussies die we jarenlang met elkaar hebben gevoerd. 
De PvdA-fractie kan instemmen met het voorliggende voorstel. 
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De heer VAN ANEN: De ChristenUnie-fractie heeft veel punten genoemd. De SGP-fractie noemt een aantal 
formele zaken waardoor het niet kan zoals wordt voorgesteld. Het principe is geen ‘Staatssteun’-traject. Ik 
heb de begroting doorgelezen en Stichting het Dorpsleven steunt zwaar op te verkrijgen subsidies. Hoe 
zeker is dat? Deze vraag kan in de toekomst pas worden beantwoordt. Er is daarnaast pachtverhoging en 
zaalverhuurverhoging doorberekend, maar ik lees niets over meer verhuurd, dus meerdere activiteiten. Er is 
geen uitbreiding van de zaalverhuur maar alleen huurverhogingen. Er wordt veel van de Gouderakkers 
gevraagd. Het is de vraag of dat structureel is. De plannen starten pas mei 2015. De positie en de begroting 
van Stichting het Dorpsleven is minimaal. Stichting het Dorpsleven vraagt 3.000 euro subsidie. Het is de 
vraag of het nu kan worden gegeven, want dat moet op basis van de nieuwe subsidieverordening van de 
nieuwe gemeente worden bekeken. Het lijkt mij dat als we toewerken naar een situatie waarbij Stichting het 
Dorpsleven op basis van prestatieafspraken jaarlijks een bedrag kwijtgescholden zou kunnen krijgen, het 
een betere oplossing is en dat dan harde afspraken kunnen worden gemaakt. 
De VVD-fractie steunt het voorstel niet. 
 
Wethouder SEGERS: Dank voor de waarderende woorden. De kaders van de raad waren helder, namelijk 
afbouw van de subsidie tevens om een prikkel te geven. Wij zijn niet bevoegd om subsidiebedragen te 
verschaffen aan verenigingen dan wel stichtingen die zo zwak zijn dat ze de spreekwoordelijke bodemloze 
put dreigen te worden. De subsidieverordening verbiedt het college om gelden te geven aan een ten dode 
opgeschreven stichting. We hebben u meegedeeld dat Stichting het Dorpsleven een half jaar subsidie heeft 
gekregen. De discussie liep lang en scherp. Het college is door alle gesprekken overtuigd geraakt van de 
kentering, wel degelijk veroorzaakt door het door de raad in november 2011 ingenomen standpunt, en 
doordat het heeft bijdragen aan een nieuwe visie op het geheel. Met het rekeningoverschot kan dit bedrag 
worden gebruikt om de lening af te lossen zodat ze rek en ruimte hebben om een toekomstbestendig 
Dorpshuis te worden. Het gaat het college om een toekomstbestendige fusiefitte organisatie en om te 
voorkomen dat zo mogelijk bij de herindeling allerlei voorzieningen onder druk komen te staan en deze 
voorziening zo mogelijk kan sneuvelen. Het college en een groot deel van de raad wil dat niet. Vandaar dat 
we dit hebben aangegrepen. 
Het voorstel van de ChristenUnie-fractie tot een gefaseerde financiering gaat om een principieel punt. 
Houden we de vinger aan de pols of krijgt Stichting het Dorpsleven het vertrouwen om te doen wat ze kan 
doen en leggen we ze niet langer aan het subsidie-infuus? Stichting het Dorpsleven staat dan op eigen 
benen en gaat in gezamenlijkheid aan de slag om nieuwe bronnen aan te wenden. 
 
De heer BARTH: Kan de wethouder ingaan op ongeoorloofde Staatssteun en de Wet economische 
mededinging? 
 
Wethouder SEGERS: Het college meent dat Stichting het Dorpsleven een instelling is van algemeen 
maatschappelijk nut vanwege de plaatselijke activiteiten op sociaal economisch en cultureel terrein. Er is 
één stichting en één Dorpshuis. De subsidierelatie bestaat al heel lang. Er is geen sprake van Staatssteun. 
Het is non-profit, maar de stichting is van algemeen maatschappelijk nut. Ik heb het EG-verdrag en de 
toelichting nagelezen. Uit eigen onderzoek van het college blijkt dat geen sprake is van Staatssteun of 
precedentwerking, want er is geen andere vereniging zo uniek als Stichting het Dorpsleven met het 
Dorpshuis. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Het maakt voor het financiële plaatje niet uit of de lening in één of tien 
termijnen wordt kwijtgescholden. Het kan uitmaken omdat hiermee het Dorpshuis afhankelijk wordt van de 
subsidie. We hebben gesproken over fusiefit en de kerntaak van de gemeente. De subsidieaanvraag van 
80.000 euro van Stichting het Dorpsleven was voor iedereen een prikkel om te kijken naar de 
toekomstbestendigheid van het Dorpshuis. Gedurende lange tijd heeft het college met het bestuur 
gesproken en was de overtuiging niet aanwezig dat het Dorpshuis levensvatbaar was. De afgelopen 
maanden is die overtuiging wel gekomen. De raad maakt de keuze op basis hiervan een 
bestemmingsreserve te maken die met afspraken in tien jaar tijd aan een subsidie wordt gekoppeld. Men 
verhoogt de subsidiepot met de aflossing die jaarlijks kwijt wordt gescholden. Een nieuwe raad kan de 
bestemmingsreserve wijzigen. De subsidieverstrekking gaat dan met het bedrag van de kwijtschelding van 
de lening niet meer door. 
Het college wil, net zoals de andere gemeenten in de Krimpenerwaard dat voor hun eigen gemeente doen, 
het Dorpshuis voor 1 januari 2015 fusiefit achterlaten. 
Vanwege de subsidie moeten de prestaties door het Dorpshuis worden geleverd. Het is de vraag wat er 
gebeurt als Stichting het Dorpsleven de prestaties niet levert. De lening en een niet exploitabel gebouw 
blijven dan achter. 
 
De heer VAN ANEN: De VVD-fractie had het idee dat er niet direct volledig zou worden afgelost vanwege de 
te betalen boeterente. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Dat is de liquiditeit. In de begroting wordt rente toegevoegd aan dit soort 
zaken. Over tien jaar is de aflossing van 211.000 euro gedaan, maar resteert 80.000 euro rente structureel. 
Het college moet dat meeberekenen. De lening is opgenomen in de begroting van gemeente Ouderkerk die 
overgaat naar de nieuwe gemeente. De lening loopt bij de BNG tot einddatum 2025. De BNG neemt geen 
genoegen met een vroegtijdige aflossing. De verplichting aan de BNG blijft aanwezig. 
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De heer VAN ANEN: Er wordt nu een bedrag inclusief rente geoormerkt voor een periode van tien jaar. Dat is 
een ander verhaal dan kwijtschelden. 
 
De heer PETERS: De restschuld bedraagt 211.000 euro. Als de leninggever wordt gevraagd om in één keer 
versneld af te mogen lossen, is het niet voorstelbaar dat de boeterente 85.000 euro bedraagt. De rente van 
het afgelopen jaar wordt betaald plus een deel boeterente over het gemis aan inkomsten. Het is niet voor te 
stellen dat de gemeente op dit moment aan de BNG 297.000 euro moet betalen. Een bedrag tussen 211.000 
en 240.000 euro is reëler gebaseerd op de rente en de boeterente. Het lijkt verstandig om bij kwijtschelding 
de rente vervroegd af te lossen. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Er zit een verschil in liquiditeit en een boekhoudkundig verhaal. In de begroting 
is de structurele aflossing opgenomen. Dat is een ander verhaal dan een afspraak te maken met de BNG. 
Eerder is aan de BNG gevraagd om vroegtijdig te mogen aflossen, maar de boeterente was te hoog. In het 
kader van de herindeling spreekt en onderhandelt men met de BNG, maar dat leidt niet tot resultaten. Dit 
zit in onze begroting en kan niet ineens uit de begroting worden gehaald. Er moet een budget zijn om het 
er over tien jaar uit te halen. 
 
De heer PETERS: Tenzij het college tot overeenkomst komt met de BNG om direct af te lossen. De VVD-
fractie verzoekt het college met de BNG in onderhandeling te gaan en terug te komen met de juiste 
bedragen die het de gemeente gaat kosten. Nu kost het 300.000 euro terwijl in één keer aflossen wellicht 
tot een lager bedrag leidt. 
 
De heer HALMA: Mocht het zo zijn dat het bedrag lager wordt dan het voorliggende voorstel, kan de VVD-
fractie dan wel instemmen met het raadsvoorstel? 
 
De heer PETERS: Ik heb geluisterd naar de uitleg van de wethouder omtrent de mogelijkheden en 
onmogelijkheden voor straks na 1 januari 2015. Als we via een subsidieregeling het Dorpshuis 
compenseren en de subsidieregeling wordt in de nieuwe raad opgeheven, dan is het Dorpshuis daarmee 
niet geholpen. Dat betekent dat het Dorpshuis met hetzelfde probleem blijft zitten. De gemeente blijft 
aansprakelijk voor aflossing en rente omdat de gemeente zich daarvoor garant heeft gesteld. Tien jaar lang 
aflossen, lijkt een duurdere oplossing dan nu versneld aflossen en de lening in één keer kwijtschelden. Ik 
ben hier niet blij mee want het schept precedenten. Het is veel geld dat wordt weggeven. Het is de VVD-
fractie wel iets waard om daarmee het Dorpshuis te behouden. 
 
De heer SIMONS: Op welke wijze moet het voorstel worden geformuleerd zodat het voorstel de instemming 
van de VVD-fractie krijgt? 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Het is een liquiditeits- en begrotingsvraagstuk. De rente van 80.000 euro zit in 
de begroting. Deze rente moet ter dekking worden opgebracht. Dat zit in de berekening van de begroting 
over tien jaar. Die toegevoegde rente wordt gebruikt in de exploitatie. Als het college tot overeenstemming 
komt met de BNG volgt een boeterente. Dat wordt een en-en verhaal. 
 
De heer PETERS: De rente van de komende tien jaar komt te vervallen in de begroting. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Nee. 
 
De heer PETERS: Natuurlijk wel, want de schuld is niet meer aanwezig. De rente voor de schuld hoeft dan 
niet te worden opgenomen. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: In deze begroting is dat jaarlijks meegenomen. Ik stel voor hierover een 
schriftelijke uitleg te geven. 
 
De heer PETERS: Ik begrijp dat op dit moment de rente is meegenomen in de meerjarenbegroting van de 
gemeente. Als er geen schuld is, valt de opgenomen rente vrij. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Wel in de liquiditeit. 
 
De heer PETERS: Ook in de begroting. De verplichting is er niet meer, dus de rente hoeft niet meer te 
worden opgenomen als zijnde een verplichting. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Zoals wij het verwerken, is het in de begroting het verhaal. Er is geen sprake 
van in één keer afschrijven, maar in tranches dekken. Vandaar dat het geld in een budget moet worden 
gestopt. Het wordt dan alleen niet meer gehangen aan een subsidierelatie. We zouden het in een reserve 
moeten stoppen om het over tien jaar te storten in de begroting. Het gaat om een totaalfinanciering. Het 
blijft in de begroting bestaan als een post die we dekken uit een bestemmingsreserve waaruit jaarlijks 
26.000 euro wordt gehaald. Het Dorpshuis is gezegd dat de gemeente dat regelt in de begroting. Het gaat 
op deze manier. Met de BNG wordt een liquiditeitsvraagstuk besproken. 
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De heer BARTH: Er werd net een afgeleide discussie gevoerd. De cruciale vraag die hieraan vooraf gaat, is of 
we de lening kwijtschelden aan het Dorpshuis. Het is duidelijk dat er behalve de lening financiële 
consequenties zijn voor gemeente Ouderkerk. 
De wethouder heeft geantwoord dat voor organisaties die het algemeen belang beogen de Wet economische 
mededinging niet zou gelden. Ik bestrijd dat. Ik heb dat vanmiddag uitgezocht. Het nut of het doel van een 
vereniging, stichting of rechtspersoon doet niet ter zake. Het gaat erom of sprake is concurrentievervalsing. 
In de afgelopen jaren zijn feesten en bruiloften gevierd door mensen van buiten Gouderak in het Dorpshuis, 
omdat het daar zo goedkoop is. Het college stelt voor een lening kwijt te schelden waardoor er nog meer 
concurrentie met vergelijkbare ondernemingen gaat ontstaan. Ik kan niet anders dan concluderen dat hier 
sprake is van concurrentievervalsing. De consequenties hiervan zijn niet duidelijk als iemand dit zou 
aankaarten. De SGP-fractie ziet het niet als een taak van de overheid om een dergelijk gebouw in stand te 
houden door een lening kwijt te schelden. De lening is destijds met het volle verstand aangegaan en die 
verplichting moeten gewoon worden nagekomen. De SGP-fractie heeft het ingenomen standpunt niet 
gewijzigd en stemt tegen het voorstel. 
 
De heer VAN DER VLIST: De heer Barth sprak over een cadeautje voor Stichting het Dorpsleven. Het is 
eveneens een cadeau voor het nieuwe gemeentebestuur. Zij hebben straks veel van dit soort voorzieningen 
te onderhouden. Dit is een heel goedkope, want het kost de nieuwe gemeente maar 3.000 euro per jaar. 
 
De heer BARTH: Het cadeau wordt betaald met gemeenschapsgeld. Dat is het pijnpunt. Er wordt 
300.000 euro cadeau gegeven uit middelen die door de inwoners van gemeente Ouderkerk zijn verzameld. 
Het fusiefit overdragen is een afgeleide discussie. We stellen nu veel middelen beschikbaar voor een 
gebouw waarvan het verenigingsleven gebruik maakt. Dat kan op een andere manier worden gefaciliteerd, 
namelijk dat verenigingen de kostprijs betalen en vervolgens door de gemeente worden gesubsidieerd. 
Deze manier is 200.000 euro geven, terwijl het de gemeenschap 300.000 euro kost en waarbij er geen 
zekerheid is dat het Dorpshuis over vijf jaar wel levensvatbaar is. We zitten dan met dezelfde discussie en 
dat los van de discussie over de concurrentievervalsing. 
 
De heer VAN DER VLIST: Dit is een eenmalige zaak. De nieuwe gemeente heeft straks met een aantal 
uitspanningen te maken waar structureel veel geld bij moet. In Stolwijk en Bergambacht staan hele dure 
gebouwen. Dat is structureel en hier zijn we er in één keer vanaf. Daar gebruikt men ook Staatssteun om de 
voorzieningen in stand te houden. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: De ChristenUnie-fractie ziet voor het Dorpshuis een taak weggelegd als het gaat om de 
Wmo en de participatiesamenleving. Als wij dat nu hier regelen, dan is dat goed voor de toekomst.  
 
De heer SIMONS: De PvdA-fractie sluit aan bij de woorden van de ChristenUnie-fractie. Het Dorpshuis in 
Gouderak heeft een belangrijke functie op meerdere terreinen. Niet alleen op het terrein van de 
verenigingen maar ook op het terrein van de komende participatiewet. Zonder een Dorpshuis valt het hart 
van Gouderak weg. Het is een goede zaak dat het een goedkoop Dorpshuis wordt in de nieuwe gemeente. 
Op welke manier kunnen we vanavond tot overeenstemming komen? Ik denk dat het helder is dat een aantal 
partijen dit probleem vanavond wil oplossen. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Het gaat erom dat we de techniek laten voor wat het is. Het voorstel is het 
bedrag in stand te houden. In de vergadering van de commissie FEA wordt een technische uitwerking 
gegeven. Wanneer er een Staatssteunrelatie zou zijn en het bedrag wordt ondergebracht in een 
bestemmingsreserve ontstaat een gerelateerd subsidievraagstuk. Het voorstel is hiernaar nader onderzoek 
te doen en hierover te spreken tijdens de vergadering van de commissie FEA. Het bedrag wordt gelabeld 
aan Stichting het Dorpsleven. 
 
De heer BARTH: Het is nodig het besluit uit te stellen als niet bekend is hoe dit wordt gedaan. Eerst worden 
in de vergadering van de commissie FEA de varianten besproken en dan wordt een besluit genomen. Dat is 
een zorgvuldig traject. 
 
De heer SIMONS: De raad kan het principebesluit nemen deze kant op te willen gaan. 
 
De heer TIMMERMANS: Het voorstel is dit agendapunt te agenderen voor de raadsvergadering in september. 
 
De VOORZITTER: Het agendapunt wordt aangehouden tot de raadsvergadering in september. 
 
De heer SIMONS: Ik wil wel spreken over de volgorde van de agendapunten tijdens de raadsvergadering in 
september. 
 
De heer TIMMERMANS: Mag ik het ordevoorstel doen om eerst agendapunt 17 te bespreken. 
 
De VOORZITTER: Dat is uitstekend. 
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17. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Ouderkerk aan den IJssel 2013 [279:09 / 4:39:09] 

De VOORZITTER: Familie Van der werken zou inspreken, maar ze moesten weg. De inspraak is op schrift 
gesteld en wordt verspreid onder de raadsleden. 
 
De heer VAN DER VLIST: Bij dezen mijn dank voor de memo naar aanleiding van de insprekers tijdens de 
vergadering van de commissie VROM van 26 mei 2014. Dat is bijlage 12 bij dit agendapunt. De memo geeft 
voldoende beargumenteerd aan waarom in het bestemmingsplan de betreffende keuzes zijn gemaakt. De 
CDA-fractie is akkoord met de vaststelling van het bestemmingsplan. Ik was pas gerustgesteld nadat ik de 
memo had gelezen. Ik dacht aanvankelijk dat er een paar hele zotte situaties tussen zaten. Ik vind deze nog 
steeds een beetje zot, maar u geeft een afdoende verklaring waarom er op deze wijze mee wordt 
omgegaan. De vraag is of het college de argumenten goed heeft besproken met betrokkenen. Als dat niet is 
gebeurd, is het verzoek dat alsnog te doen zodat zij begrijpen waarom het er zo staat. Ik begrijp dat ze dat 
nu nog niet snappen. 
 
De heer TIMMERMANS: De VVD-fractie begrijpt de memo niet. Kan de wethouder een toelichting geven over 
het waarom? 
 
De heer VAN WINDEN: We worden allen bestookt met mails van de familie Rehorst. Alles ontgaat me een 
beetje. De argumenten waar zij mee komen, lijken steekhoudend. Meer gebouwen zijn in het verleden 
omgebouwd tot fantastische huizen. Wat is hier aan de hand? Waarom kan het daar niet, want het staat er al 
veertig jaar? 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Het college heeft gesproken met de heer Rehorst en de familie Van der Werken. 
Er is niet gesproken met familie Van Goch langs de Kerkweg. Het bestemmingsplan was volkstuin en is nog 
steeds volkstuin. Het perceel is 1.600 vierkante meter en daarvan zijn twee percelen gemaakt voor twee 
dochters. In het bestemmingsplan voor de Lageweg is bij volkstuinen een bebouwing van 12 vierkante 
meter. Het is daar kleinschaliger dan aan de Kerkweg. Het college heeft hier gezegd dat voor een volkstuin 
16 vierkante meter nodig is. Er zijn meer volkstuinen langs de Kerkweg. Wat gaan we dan krijgen? Het heeft 
de bestemming volkstuin en 16 vierkante meter bebouwing is voldoende Het college is coulant want 
vanwege de splitsing wordt 32 vierkante meter toegestaan terwijl het kadastraal wellicht één perceel betreft. 
De familie Van der Werken had aan de Tiendweg een projectomgevingsvergunning gevraagd. Men kan 
84 vierkante meter aan bijgebouwen bouwen. Een tuin met wonen is omgezet maar de 
bebouwingsmogelijkheden zijn dezelfde. Met het bestemmingsplan is een beleidsregel opgenomen dat 
wordt gestaffeld met het perceel omdat de betrokkenen van agrarische bestemming naar 
burgerbestemming vaak de tuin en het weiland niet duidelijk hadden. De bebouwing aan de perceelgrootte 
achter de woning wordt gestaffeld naar 50, 75 of 100 vierkante meter bebouwen. Voor familie 
Van der Werken betekent dat 16 vierkante meter meer wat ze kunnen bebouwen. Ze kunnen 30 vierkante 
meter vergunningsvrij bebouwen. Dat is uitgelegd via de tekeningen. Het draaide er echter om dat de 
burgerbestemming geen paardenbak toelaat. Het college heeft gezegd dat het beleid van de raad wordt 
uitgevoerd. Dat er alleen paardenbakken mogen worden aangelegd met een bepaalde bodem en 
afmetingen. De raad heeft dit in alle bestemmingsplannen vastgesteld en een paardenbak mag alleen bij 
een agrarische bedrijfsbestemming. De raad kan een andere beleidslijn vaststellen. Achter op het agrarische 
perceel mag een afscherming zijn, een drainage worden neergelegd en op de grond mogen de paarden 
worden bereden. Er mag echter geen speciale bodem worden aangelegd. 
De heer Rehorst heeft een groot aantal mails gestuurd. Het college heeft gesproken met de heer Rehorst. Er 
ligt een brief uit 1980. In het gesprek is hem gemeld dat er een werking is vanuit de gemeente, maar heb 
hem gevraagd of het niet is opgekomen dat hij een woning binnen de kern zou kunnen hebben. Het is een 
tweerichtingsverhaal. Het is voorstelbaar dat iemand na 34 jaar niet wordt weggestuurd. Dat zou 
onbehoorlijk zijn. Het college heeft gesteld dat hij niet weg hoeft. Eerdere bestemmingsplannen aan de 
Kattendijk hebben geleerd dat daar ook een caravan stond. Daar is een persoonsgebonden overgangsrecht 
op gevestigd. Het is niet in het bestemmingsplan opgenomen. Een persoonsgebonden overgangsrecht tot 
de laatste is overleden, is aan de heer Rehorst voorgesteld. De heer Rehorst is verzocht in te spreken tijdens 
de raadsvergadering. Het college voert uit wat mogelijk is op dat perceel. 
De nieuwe woningen aan het Oude Land betreffen een ruimte voor ruimte regeling en de omzetting van 
voormalig agrarisch bedrijfsgebouw naar een burgerwoning. Het is niet zo dat daar zonder meer woningen 
zijn toegestaan. Andere percelen zijn contingenten of ontwikkelingen in het kader van het Veenweidepact. 
Dit is de totaalafweging geweest voor de drie zaken. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het raadsvoorstel. 
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16. Raadsvoorstel krediet huisvesting in verband met herindeling [289:10 / 4:49:10] 
De heer PETERS: De inhoudelijke bespreking wordt overgelaten aan de heer Timmermans. Het financiële 
overzicht leidt tot een aantal op- en aanmerkingen. Het geheel wordt rooskleurig voorgesteld. De nieuwe 
gemeente bespaart jaarlijks 160.000 euro omdat een aantal panden niet meer hoeven te worden gehuurd. 
Een doorrekening leert dat de kosten jaarlijks stijgen met 500.000 euro. Er wordt 4,3 miljoen euro 
geïnvesteerd die in één keer wordt afgeschreven ten laste van het frictiebudget. Als deze kosten over tien 
jaar worden verspreid, de voorgestelde termijn, dan gaat het om 430.000 euro kapitaalslasten en 4 procent 
rente over 4,3 miljoen euro is 160.000 euro. De gemeente is 600.000 euro meer kwijt. Dit afgezet tegen de 
besparing leidt tot een jaarlijkse stijging van 500.000 euro. In het totaalbedrag is niet meegenomen dat een 
aantal panden wordt afgestoten. In die panden zijn verbouwingen geweest en staat meubilair. Deze kosten 
moeten in één keer worden afgeschreven. Het niet meenemen van deze kosten in het totale financiële 
overzicht leidt tot verrassingen. In één keer wordt 20 procent ten laste gebracht van het totale frictiebudget. 
Het is de vraag of dat zinvol is, want het budget zal voor andere zaken dringend noodzakelijk zijn. Is het 
volgens de BBV geoorloofd om deze huisvestingskosten in één keer ten laste van het budget te brengen? 
Het gevolg is dat de huisvestingslasten de eerste tien jaar meevallen en dat na tien jaar een oplossing moet 
worden gezocht. Dat betekent dat van het ene op het andere moment een enorme aanslag op de begroting 
volgt. De VVD-fractie is geen voorstander van dit voorstel en stelt voor voorlopig niets te doen aan de 
huisvesting. Na twee jaar kan naar een definitieve oplossing worden gezocht. Het is onverstandig op dit 
gebied overhaaste beslissingen te nemen. 
 
De heer TIMMERMANS: Dit onderwerp is tijdens de klankbordgroepvergadering aan de orde geweest. Er 
waren daar ongeveer veertig verschillende meningen. De afspraak is gemaakt dat onderdelen uit het 
voorstel zouden worden gehaald. De VVD-fractie is van mening dat het college zich hoort te vestigen bij de 
gemeenteraad dus in Nederlek. De representativiteit van het raadhuis in Schoonhoven was de enige reden 
om het college daar te vestigen. De aanrijtijden met het openbaar vervoer naar de verschillende punten voor 
de inwoners uit gemeente Ouderkerk, zou gemiddeld een uur heen en een uur terug zijn. Dat kan niet waar 
zijn. Het is geen goede zaak dat zo ver en lang moet worden gereisd door de inwoners van Gemeente 
Ouderkerk. Gemeente Ouderkerk kwam er in het geheel zeer bekaaid vanaf, want het is de enige gemeente 
die niets krijgt. Dat is zeer vervelend. Het is niet mogelijk op onderdelen van het voorstel te stemmen. 
De VVD-fractie is niet akkoord. 
 
De heer SIMONS: De teneur van het verhaal van de PvdA-fractie is gelijk aan die van de VVD-fractie. 
De PvdA-fractie heeft moeite met het feit dat er geen servicepunt komt in gemeenten Ouderkerk en 
Nederlek. In alle gemeenten moet een servicepunt worden gerealiseerd. 
De grootste moeite heeft de PvdA met 4,3 miljoen euro om alle gemeentehuizen die worden behouden voor 
1 januari 2015 te renoveren en te voorzien van nieuw meubilair. Met dit besluit wordt een voorschot 
genomen op het besluit dat de nieuwe gemeenteraad moet nemen. 
De PvdA-fractie stemt tegen het voorstel. Dit gaat veel te ver. 
 
De heer VAN DER VLIST: Op dit punt is de CDA-fractie niet constructief want de fractie gaat om de volgende 
zeven redenen niet zonder meer akkoord met het voorstel om 860.000 euro beschikbaar te stellen ten 
behoeve van de huisvesting van de nieuwe organisatie van de gemeente Krimpenerwaard. 
Dit is geen duurzame oplossing. De nieuwe Krimpenerwaardraad wordt binnen vijf jaar geconfronteerd met 
een herzien huisvestingsplan. 
Dit is typisch een onderwerp voor de nieuwe gemeenteraad. De huidige raden moeten hen niet voor de 
voeten lopen. De haast is niet nodig. 
Het is niet handig en niet verstandig om het college en de raad op twee verschillende locaties te huisvesten. 
De gewenste locatie voor beiden is Lekkerkerk. 
Stolwijk als beoogd Klant Contactcentrum is met reistijden van drie tot vijf kwartier enkele reis bijna 
onbereikbaar voor de inwoners van Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel die van het openbaar vervoer 
afhankelijk zijn. Dit staat op pagina 21 van het huisvestingsplan. 
Het is niet logisch een loket in Stolwijk en een zorgloket in Bergambacht te realiseren. Waarom niet beide 
loketten op één plek? 
Dit is een slechte deal, want vier van de vijf huidige gemeenten worden in dit voorstel met iets beloond en 
gemeente Ouderkerk krijgt niets. 
Alles wordt met dit voorstel op de kaart van dienstverlening en Het Nieuwe Werken gezet. Dat is 
toekomstmuziek. Toon eerst maar aan dat het kan worden waargemaakt. Beweert wordt dat de inwoner 
gemiddeld eens in de acht jaar aan het gemeenteloket verschijnt. Dat geldt niet voor Gemeente Ouderkerk. 
Een snelle rekensom leert dat wekelijks slechts tien tot vijftien mensen aan het loket verschijnen. Het is 
weliswaar de laatste jaren minder druk geworden aan het loket, maar er komen eerder vijftien inwoners per 
dag dan per week. 
Dit is een slecht voorstel waarmee de CDA-fractie niet akkoord gaat. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Het is fijn als de raad het met elkaar eens is. Het kan zomaar aan het einde van een 
lange avond. De ChristenUnie-fractie is niet gelukkig met dit raadsvoorstel. De ChristenUnie-fractie is 
bereid 3,4 miljoen euro uit te geven, mits dit aan de goede dingen wordt gedaan. Het is de vraag of dat met 
dit voorstel het geval is. Het college en de raad horen bij elkaar te worden gehuisvest. Het is onzinnig om 
deze te scheiden. Of gemeente Ouderkerk moet worden beloond met een servicepunt of loket, want dan 
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moeten de mensen uit Stolwijk even lange tijd deze kant op reizen. Er is te weinig vergelijkingsmateriaal om 
een zorgvuldige afweging te kunnen maken. We worden geconfronteerd met een voldongen feit. 
 
De heer VAN DER VLIST: Speciaal voor gemeente Ouderkerk is een notitie toegevoegd waarin wordt 
voorgerekend hoe het eruit komt te zien. Het document is echter zeer snel in elkaar geflanst. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: De ChristenUnie-fractie is geen voorstander van veel servicepunten. De argumentatie 
ontbreekt waarom voor deze twee locaties wordt gekozen. 
De ChristenUnie-fractie stemt niet in met het voorstel. 
 
De heer NOORDERGRAAF: De SGP-fractie is niet enthousiast over dit voorstel. De SGP-fractie verwacht 
eveneens dat binnen vijf jaar een nieuw huisvestingsplan voorligt en dan is dit voorstel zonde van het geld 
geweest. De voorzieningen worden aan de oostkant van de Krimpenerwaard gevestigd. Dat is geen goed 
idee. De SGP-fractie wenst een servicepunt aan deze kant. Als dit gemeentehuis verdwijnt, verdwijnt er ook 
een trouwlocatie. Hoe wordt daarmee omgegaan? De monumentale gebouwen in Schoonhoven hebben hoge 
exploitatielasten. Dat is niet terug te vinden in de stukken. 
De SGP-fractie heeft grote bedenkingen bij dit voorstel en zal het dan ook niet steunen. 
 
De heer SIMONS: Alle partijen hebben het raadsvoorstel verworpen. Kan het college overzien wat dit 
betekent? 
 
De VOORZITTER: Bij een herindeling duurt het zeven tot tien jaar voordat een nieuw gemeentehuis wordt 
gebouwd. Gemeente Westland bestaat tien jaar en de raad besluit over een krediet van 50 miljoen euro voor 
een nieuw gemeentehuis. Eerst steggelt de raad over de locatie en vervolgens over de kosten. Voor de 
komende zeven jaar wordt gebruik gemaakt van de bestaande gemeentehuizen. Het onderhandelen lukt 
uitstekend, maar daarom gaat het niet. Er komen behoorlijk minder ambtenaren, dus is er minder ruimte 
nodig. De contracten van alle huurpanden zijn ontbonden. Wellicht dat in dit gemeentehuis ambtenaren 
worden gehuisvest op het moment dat andere panden worden verbouwd. Het pand zal nog enige tijd in 
gebruik blijven, maar op den duur is dit gemeentehuis niet meer nodig. Andere gemeentehuizen moeten 
worden aangepast. De raad moet besluiten over de trouwlocaties. 
Het voorstel is een mix van een compromissoire oplossing. Het college is het er volledig mee eens dat het 
college, de raad en de griffie op één locatie moet worden gehuisvest in Lekkerkerk. Er is een groot aantal 
loketten nodig. Het is belangrijk om het Nieuwe Werken direct in te voeren. 
Gemeente Ouderkerk is de enige gemeente die niet instemt met het voorstel. De andere gemeenten hebben 
ingestemd inclusief een aantal amendementen. Gemeente Ouderkerk dringt aan op Servicepunten. Dat is bij 
twee van de vier gemeenten die hebben besloten ook het geval. 
De urgentie geldt voor alles binnen de gemeentelijke herindeling. Voor 1 januari 2015 moet alles gereed 
zijn, want de inwoners moeten probleemloos op 2 januari 2014 bij de gemeente hun producten kunnen 
halen. Dit heeft gevolgen voor de aanpassingen van de gemeentehuizen.  
De nieuwe gemeenteraad heeft de handen vol aan het vaststellen van allerlei beleidsbepalingen. 
Het college is er stellig van overtuigd dat binnen een paar jaar de roep komt om een nieuw gemeentehuis. 
Na vijf jaar is iedereen het reizende ambtenarencircus door de Krimpenerwaard zat. Daaraan moet een 
zorgvuldige voorbereiding aan ten grondslag liggen. 
Het gevoelen en het besluit van de raad wordt ingebracht bij de stuurgroep. 
 
De heer TIMMERMANS: Gemeente Ouderkerk stemt niet in met het voorstel dus ook niet in met het krediet. 
De andere vier gemeenten hebben ingestemd met het krediet. Gaan de andere vier gemeenten het deel van 
gemeente Ouderkerk betalen? 
 
De VOORZITTER: Ja. De gemeenten betalen het zelf, want vanaf volgend jaar is sprake van één gemeente. 
 
De heer TIMMERMANS: Een besluit van de gemeenteraad maakt dus niet uit. 
 
De VOORZITTER: Dat klopt. Het college respecteert de mening van de raad. Als vier gemeenten instemmen 
en één gemeente niet, dan is het bekend hoe de zaak loopt. Het gevoelen met betrekking tot de 
Servicepunten wordt zeker ingebracht. De raad wordt geïnformeerd over de gevolgen in financiële zin. 
 
De heer MAAT: Zijn de huurpanden al afgestoten? 
 
De VOORZITTER: De huurcontracten zijn ontbonden, vanwege de opzegtermijn van één jaar. 
 
De heer MAAT: Hoeveel ambtenaren zijn op dit moment werkzaam in de huurpanden? 
 
De VOORZITTER: Dit gemeentehuis gaat dienen als tijdelijke opvang. Het opzeggen van de huurcontracten 
leidt tot een besparing van 140.000 euro. 
 
De heer MAAT: Het is de afweging om voor 140.000 euro door te huren ten opzichte van de kosten die 
moeten worden gemaakt om schuifruimte beschikbaar te houden. 
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De VOORZITTER: Mijn mening dat over vijf jaar een nieuw gemeentehuis wordt gewenst, wordt betwist door 
de andere leden in de stuurgroep. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: In de werkgroep financiën moet dit voorstel technisch verder worden 
uitgewerkt. Het is niet duidelijk wat voor beslag deze kosten structureel gaan leggen op de begroting 2015. 
Volgens de Arhi-procedure kunnen in principe huisvestingskosten niet uit het frictiekostenbudget worden 
betaald. De kosten worden geactiveerd en in een reserve ondergebracht. 
Er is vaker een krediet gevraagd terwijl pas bij de afronding de technische verdeling wordt gedaan. 
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de gemeenteraad het raadsvoorstel. 
 
schorsing 
 
Burgemeester De Prieëlle draagt het voorzitterschap over aan de heer Timmermans, vicevoorzitter van de 
gemeenteraad en verlaat de vergadering. 
 
18. Integriteit burgemeester [318:33 / 5:18:33] 
De heer MAAT: Ik ben niet ingenomen met de situatie waarin de raad zich nu bevindt. Ik vind het jammer. Ik 
heb zelf aangegeven dat dit op een andere manier zou moeten gebeuren. Ik ga een toelichting geven, 
waarbij ik waarschijnlijk in een spagaat kom omdat, ook al is het kortstondig geweest, zonet een 
bijeenkomst is geweest van het presidium. Ik heb gedurende de raadsbesluitvorming opgemerkt dat ik er 
behoefte aan had om na de vergadering met de leden van het presidium te praten. Dat verzoek is 
ingewilligd. Na een schorsing op verzoek van de voorzitter werd het presidium bijeengeroepen over een 
ander agendapunt, namelijk het raadsvoorstel verklaring van geen bedenking voor de Hersteld Hervormde 
Gemeente. Er werd gelijk gezegd dat we bijeen zaten en dat de voorzitter niet van plan was aan het eind van 
de avond extra bijeen te komen, dus moesten we gelijk bespreken wat er aan de hand was. Ik ontkom er 
niet aan om de vertrouwelijkheid van het presidium te schenden, want ik moet het toelichten. Het is op 
eigen verzoek van de burgemeester en met instemming van de fractievoorzitters dat we hier zitten. Ik tracht 
mijn overwegingen toe te lichten. 
Het dossier van de HHG loopt al heel lang. Naar mijn idee, en ik heb daarvoor de nodige bevestigingen, zijn 
daar procedureel een aantal zaken niet goed verlopen. Ondanks bezwaren die meerdere malen zijn geuit, is 
de voorzitter van de raad er zelf toe overgegaan portefeuillehouder te worden van dit dossier. In de 
afgelopen periode is bij herhaling door de fracties van de VVD en de PvdA opgemerkt dat we daarmee zeer 
ongelukkig zijn. We hebben opgeroepen de portefeuille in handen te brengen van de voor VROM 
verantwoordelijk wethouder mevrouw Boere. 
 
De heer PETERS: De VVD-fractie heeft tijdens de behandeling in maart 2014 aangegeven dat het niet 
gebruikelijk is dat politiek gevoelige dossiers in handen van de voorzitter van de raad liggen. We hadden 
geen twijfel omtrent de integriteit van de voorzitter. We hebben gevraagd aan de burgemeester, dat mocht 
hij het gevoel krijgen dat hij in een lastige positie zou komen, of hij dan uit zichzelf het dossier zou willen 
overdragen aan een van de wethouders. Aangezien dit niet is gebeurd en ik niet de indruk heb gekregen dat 
de burgemeester in een lastige positie is gekomen met dit dossier, heb ik geen twijfel omtrent zijn 
integriteit op dit punt. 
 
De heer VAN DER VLIST: De aanname aan het begin van zojuist is gezegd, is dat dit een politiek gevoelig 
dossier is. Welk dossier is niet politiek gevoelig? We moeten het niet overdrijven. Er wordt hier in deze 
raadzaal alsmaar geroepen dat het politiek en maatschappelijk gevoelig is. Als je iets heel vaak roept, ga je 
het ook nog geloven. Als ik hier op het dorp mijn oor te luisteren leg, is het helemaal niet gevoelig. Met 
name de mensen die hier pas komen wonen, zeggen dat dit een raar dorp is; “Wat maken jullie onderling 
een drukte met elkaar.” en “Wat een leuk ontwerp is dat van die kerk.”. Je merkt op het dorp helemaal niets 
van politieke gevoeligheid. Het zijn met name de fracties van de VVD en de PvdA die dat steeds roepen. Het 
is in deze ruimte zogenaamd politiek gevoelig, omdat zij het ervan maken. Het is een gewoon dossier net 
als alle andere dossiers. De dossiers rond veiligheid die in de portefeuille van de burgemeester zitten, 
kunnen eveneens politiek gevoelig zijn. Waar hebben we het over? Onzin. 
 
De VOORZITTER: Ik reageer even als fractievoorzitter van de VVD. Ik zit al 23 jaar in de raad. Ik ken dit 
dossier. Het is een lang dossier. Het ligt wel gevoelig in het dorp, zeker sinds tien jaar geleden. 
 
De heer VAN DER VLIST: U bent net als de heer Maat. U bent technisch voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Nee, want als ik technisch voorzitter ben, dan doe ik daarvan afstand. We hebben 
afgesproken dat ik mee kon discussiëren. 
 
De heer VAN DER VLIST: Goed. Het is onzin. We spreken maar over vroeger. Destijds. Hoe ver in de tijd gaan 
we terug? Dan heb ik nog iets over de Batavieren. Waar gaat dit over? 
 
De heer VAN WINDEN: Het is natuurlijk leuk om altijd wat opportunistisch te zijn. Als de leden van de 
fracties van VVD of PvdA vinden dat dit onderwerp politiek gevoelig is, dan mag u daarover geen oordeel 
hebben. 
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De VOORZITTER: U mag er wel een oordeel over hebben, maar daarover wordt anders gedacht. 
 
De heer VAN DER VLIST: Dat hebben we in de politiek sowieso dat we over allerlei onderwerpen verschillend 
denken. 
 
De VOORZITTER: We zitten hier om te spreken over de integriteit van de burgemeester. 
 
De heer MAAT: Mijnheer Van der Vlist, dit onderdeel hebben we al gehad. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik vind dat u nu snel concreet moet worden. Ik vind het vervelend dat dit punt aan 
de orde wordt gesteld. Er komt allerlei blabla uit uw mond. Ik wil dat u concreet wordt. Ik wil dat u hele 
concrete feiten noemt waarom u denkt dat er iets mis is met de integriteit van deze burgemeester. Waarom 
denkt u dat deze mensen allemaal op de tribune zijn blijven zitten? Deze mensen hadden allemaal allang 
naar huis kunnen gaan, maar ze accepteren het niet, net zo goed als ik het niet accepteer, dat u op deze 
manier de integriteit van onze burgemeester aan de orde stelt. 
 
De VOORZITTER: Geeft u de heer Maat de gelegenheid om met feiten te komen over de integriteit van de 
burgemeester die niet correct zou zijn. 
 
De heer MAAT: Ik ben blij dat mijnheer Van der Vlist zo begaan is met de integriteit van de burgemeester. 
Dat zijn wij namelijk ook. Ik zal het toelichten en als u mij dan even niet in de rede wilt vallen. 
 
De heer VAN DER VLIST: Als u maar geen onzin zegt. 
 
De heer MAAT: Dat bepaalt u. Laat ik gelijk concreet worden. De PvdA-fractie is er nooit gelukkig mee 
geweest dat de voorzitter van deze raad een dergelijk complex dossier in zijn portefeuille heeft genomen. 
Anders verwoord, maar dat was enigszins de strekking van de woorden van de heer Peters. Op 
23 september 2013 is er een gedragscode voor politieke ambtsdragers van gemeente Ouderkerk 
vastgesteld. Daarin zijn een aantal paragrafen opgenomen die gaan over onafhankelijkheid, openheid, 
zorgvuldigheid en mogelijke belangenverstrengeling. Daarin staat dat op het moment dat het vermoeden 
daar is dat het moet worden aangebracht wanneer daarbij ook de burgemeester is betrokken. Ik kan niet 
anders doen dan wat is vastgesteld. De burgemeester is echt betrokken in dit dossier. Indien het vermoeden 
is van integriteitschending waarbij de burgemeester is betrokken, wordt dit gemeld bij het presidium of bij 
de Commissaris van de Koning. Dat zijn de regels die hier zijn afgesproken. Ik heb dit in alle openheid 
aangegeven en de aanleiding waarom ik het zei was na de beantwoording na de eerste termijn door de 
burgemeester van gemeente Ouderkerk. We hebben een aantal vragen gesteld op basis van eerdere 
aannames of besluitvorming in het kader van de artikel 15-procedure. U kunt het daarmee eens zijn of niet. 
Het kan uit de tijd van de Batavieren zijn of een paar maanden later. Het was voor ons relevant. Ik kreeg de 
indruk uit de beantwoording van de burgemeester dat het voorbij is. De provincie heeft een oordeel 
gegeven. Dat is klaar. Er werd aan toegevoegd dat het college en de burgemeester van de raad de opdracht 
hebben gekregen om een aanvraag in te dienen en deze te onderbouwen. Juist op basis van die 
onderbouwing hebben we gevraagd of die wel goed is. Er wordt gezegd dat de raad ermee heeft ingestemd. 
Ik kan dat nergens terug vinden. Het antwoord luidde van: “Ik heb gedaan wat ik kon om te bewerkstelligen 
wat de raad mij heeft opgedragen. En of de onderbouwing wel of niet ter zake doet, juist of onjuist is, dat 
maakt niet uit, want dat is voorbij.” 
 
De heer VAN DER HAM: Ik wil een vraag stellen. 
 
De VOORZITTER: Even ordentelijk. 
 
De heer MAAT: Ik wil mijn verhaal afmaken. 
 
De heer VAN DER HAM: Ik ben de draad van uw betoog helemaal kwijt. 
 
De heer MAAT: Val me dan niet in de rede. Ik wil het eerst afmaken. 
 
De heer VAN DER HAM: U zegt wat u vanavond al drie keer hebt geprobeerd te zeggen. Het is me nog niet 
duidelijk. Ik weet niet aan wie dat ligt. Ik wil een simpele vraag stellen. Weet u wat integriteit betekent? 
 
De heer MAAT: Ja. Ik ga het u nu vertellen. 
 
De heer VAN DER HAM: Vertel dat eerst eens even. 
 
De heer MAAT: Ik geef net de onderbouwing aan van het protocol dat wij in deze raad vorig jaar hebben 
afgesproken. Ik heb aangegeven, ik heb dat aan het eind van de vergadering willen doen en niet even 
tussendoor zoals het nu is gegaan, dat ik daarover het gesprek wilde aangaan met het presidium en de 
burgemeester. Ik heb twijfels over de handelswijze van de voorzitter. 
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De heer VAN DER HAM: Mijn vraag was ... 
 
De heer MAAT: Wacht nu even. 
 
De heer VAN DER HAM: Weet u wat integriteit is? Ik wil geen blabla-verhaal over het presidium horen. Ik wil 
van u een definitie hebben van integriteit. Ik twijfel aan het feit of u überhaupt weet wat het woord 
betekent. 
 
De heer MAAT: Ik heb daarover ongetwijfeld een andere definitie dan u, gezien het feit hoe u met beloften 
aan bewoners omgaat en ik dat doe. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Maat, alstublieft, we spreken over de integriteit van de burgemeester. Ik spreek 
nu ook als fractievoorzitter van de VVD. Kom nu met feiten waaruit blijkt dat onze burgemeester niet 
integer is. 
 
De heer MAAT: Ik ga het nog één keer vertellen. 
 
De VOORZITTER: Ik hoop dat het iets anders is dan u net hebt verteld. 
 
De heer MAAT: Ik heb net aangegeven dat ik aan het eind van de vergadering graag met de leden van het 
presidium hierover in gesprek wilde gaan. Ik wil verder gaan over hoe het in het kamertje daar is gegaan. Ik 
heb aangegeven welke bezwaren wij hadden tegen de manier waarop het nu gaat. Stel je voor dat we iedere 
keer wanneer dit dossier ter tafel komt moeten zeggen van, voorzitter schuif aan de kant en de 
vicevoorzitter neemt het over, want ... 
 
De VOORZITTER: Dat heeft niets te maken met integer. 
 
De heer MAAT: Ik heb net in het presidium gevraagd daarover te spreken met een onderbouwing. Wat was 
toen de eerste reactie? Alle presidiumleden gaven gelijk aan in hun achteruit te gaan en hierover niet te 
willen spreken want dit en dat. Hierover is niet gesproken in het presidium. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik heb net een ander gesprek meegemaakt. Ik kan mij dit niet herinneren. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Voorzitter, mag ik even iets voorlezen? 
 
De heer MAAT: Ik heb twee keer aan de heer De Prieëlle gezegd dat ik hierover graag met hem wil spreken 
in de beslotenheid van het presidium. Hij heeft zelf gezegd dat niet te willen. We trekken het raadsvoorstel 
terug, want daarvoor waren we oorspronkelijk naar binnen gegaan. Hij wilde dat het in de openbaarheid 
komt. Dat is zijn keuze en dat was niet de mijne. Ik heb dat heel duidelijk aangegeven. 
 
De VOORZITTER: Het is een forse beschuldiging aan het adres van de burgemeester dat hij niet integer is. 
Niet integer houdt in dat de burgemeester niet betrouwbaar is en dat laakbare zaken zijn gedaan. Dat is iets 
anders dan heel erg betrokken.  
 
De heer MAAT: Ik ga de verslaglegging van deze beraadslaging op agendapunt 13 nalezen. Ik heb duidelijk 
gehoord dat de burgemeester zei dat het misschien niet helemaal klopte, maar dat hij het heeft gedaan. Ik 
heb vooral aangegeven … 
 
De heer VAN DER HAM: Voorzitter, kunt u hier een eind aan maken? 
 
De heer MAAT: Nee. U hebt gezegd dat we desnoods de hele nacht doorgaan. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Maat, u mag zo weer verder. Ik geef het woord aan de wethouder. U noemde een 
belangrijk punt, namelijk dat het nergens stond. Er is een uitdraai van het besluit. 
 
Wethouder mevrouw BOERE: Op 1 maart 2011 heeft deze raad in meerderheid, ik denk niet dat het unaniem 
is geweest, ingestemd met punt 7 van de agenda, het voorstel instemmen met het indienen van een verzoek 
tot ontheffing op basis van de verordening Ruimte artikel 15, lid 1 bij de provincie Zuid-Holland ten 
behoeve van de nieuwbouw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente op de locatie naast het 
tuincentrum De Boom. In het raadsvoorstel staat: “Voor u ligt derhalve het voorstel om in te stemmen met 
het indienen van een verzoek tot ontheffing op basis van de verordening Ruimte artikel 15, lid 1 bij de 
provincie Zuid-Holland ten behoeve van de nieuwbouw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente 
op de locatie naast het tuincentrum De Boom. Deze ontheffing is noodzakelijk omdat de onderhavige 
locatie buiten de bebouwingscontouren voor de kern Ouderkerk aan den IJssel valt. Wanneer dit verzoek tot 
ontheffing wordt verleend, bestaat nog altijd de noodzaak tot het wijzigen van een bestemmingsplan.” Ik 
lees verder voor: “Bij dit voorstel hoort de ruimtelijke onderbouwing zoals opgesteld door de kerkvoogdij 
van de HHG in overleg met de gemeente.” U hebt hiermee het college, de portefeuillehouder de opdracht 
gegeven om dit bij de provincie voor het voetlicht te brengen. Dit is gebeurd. We hebben gekeken of we in 
hoger beroep moesten gaan. Dat is gedeeld in deze raad. Dat heeft de burgemeester iedere keer aan u 
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voorgehouden en hij hebt u meegenomen in de procedure tot hoe ver we moesten gaan. De onderbouwing 
is door de kerk gegeven en met die onderbouwing heeft de portefeuillehouder bij de provincie de inspraak 
gedaan. 
Er zijn hier portefeuillehouders die hier het vuur uit hun sloffen lopen om een Rak, een begraafplaats of 
Stichting het Dorpsleven in leven te houden. Dat zijn portefeuilles die je aan het hart gaan. Dit is in 
opdracht van een meerderheid van de raad. De portefeuillehouder voert zijn opdracht uit in het kader van 
artikel 15 met een onderbouwing die op dat moment werd gedragen door de raad. 
 
De heer MAAT: Wat er nu naar voren komt, voegt niets toe. Ik heb niet het aannemen van artikel 15 door de 
meerderheid van de raad bestreden. Ik was daarbij. Ik heb concreet twaalf vragen gesteld op basis van de 
onderbouwing die daarin was opgenomen. Er staan er ook een aantal in die naderhand door de raad zijn 
besloten. Ik heb daarover vragen gesteld. Deze vragen zijn in algemene zin beantwoord. Dat is geweest. De 
aanvraag is gedaan. Mijn vraag ging concreet erom dat naar mijn idee in de artikel 15-aanvraag 
onderbouwingen zijn gedaan die gelinkt worden aan het gemeentebestuur van Ouderkerk waarover ik geen 
vastgestelde notulen kan vinden. Je zoekt dit niet eventjes op. Ik betwist niet dat er tot een artikel 15-
procedure bij meerderheid is besloten. Ik kan u de stemverhouding vertellen. De fracties van het CDA, de 
ChristenUnie, de SGP en twee leden van de VVD hebben ingestemd. Klaar. Dat is een meerderheid. Dat stel 
ik helemaal niet ter discussie. Het ging er mij in deze discussie vanavond om dat destijds die overwegingen 
zijn gemaakt met die onderbouwingen. En ja, deze staan haaks op het plan dat vanavond naar voren is 
gebracht. Ik ben als raadslid niet tevreden met de manier waarop er is geantwoord. Ik heb duidelijk 
aangegeven dat ik daarover wilde spreken in het presidium. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik heb helemaal geen zin meer in dit gezeur. 
 
De heer MAAT: Dan had u op moeten letten. 
 
De heer VAN DER VLIST: U weet echt niet hoe u de burgemeester hebt geraakt door dit überhaupt aan de 
orde te stellen Dan komen we in de sfeer van het strafrecht. Weet u wel waarover u het hebt? Het is echt 
grof. Waar het om gaat, is dat u met een trend bezig bent van voortdurende diskwalificatie van mensen van 
het college en gemeenteraad. Dit gaat veel en veel te ver. De burgemeester neemt dit heel hoog op. Ik neem 
het hem helemaal niet kwalijk als hij u en uw hele PvdA-familie zwaar door het slijk haalt hiervoor. 
 
De VOORZITTER: U zegt dat u twijfelt aan de integriteit van de burgemeester. Ik heb nog geen enkel feit 
gehoord. 
 
De heer MAAT: Ik ga het nog een keer zeggen. Ik wil direct een verwijt maken naar mijn collega-
fractievoorzitters. Ik heb gemeld dat ik hiermee problemen heb. We hebben in deze raad unaniem 
vastgesteld hoe wij in sommige gevallen met dergelijke dingen om moeten gaan. Ik heb naar eer en 
geweten dit gemeld in het daarvoor aangewezen gezag, namelijk het presidium. In het bijzijn van de 
burgemeester heb ik verteld dat dit volgens mij niet klopt en dat ik daarover wil praten. Mijn collega-
fractievoorzitters hebben direct gezegd daarop niet in te willen gaan. De heer Van der Ham zei dat al moet 
hij hier de hele nacht zitten, dit gelijk vanavond in het openbaar wordt besproken. Ik heb twee keer gezegd 
dat ik het daar wil bespreken in het bijzijn van de burgemeester. 
 
De VOORZITTER: Ik maak een rondje langs de tafels. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Ik onderschrijf de woorden van de heer Van der Vlist dat het schandalig is dat we hier 
zitten en dit zo moeten bespreken over de burgemeester. Het zal aan mij liggen, maar ik kan uw verslag 
niet volgen van wat volgens u in het presidium is besproken. Ik neem daarvan afstand. Dat is niet het 
gesprek wat ik heb meegemaakt en heb gevoerd. U hebt gezegd dat u de integriteit van de burgemeester 
ter tafel ging brengen bij de Commissaris van Koning. Toen zeiden we allemaal ... 
 
De heer MAAT: Ik heb geen alternatief. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Vanaf daar is dit geheel gaan rollen en zitten we hier. 
 
De heer MAAT: Het feit dat we hier zitten is ook uw keuze. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Dat klopt. Ik wil horen waarom het gaat, maar ik heb dat nog steeds niet gehoord. Het 
gaat over de moeite die u hebt met een procedure en die niets zegt over de burgemeester. 
 
De heer MAAT: Ik heb niet alleen moeite met de procedure. 
 
Mevrouw VAN ZIJL: Laat me even uitpraten. U maakt niet het punt waarvoor wij hier zitten. Dat is zonde van 
onze tijd. Zeg waarover het gaat. U hebt moeite met een procedure die is gevolgd. Dat mag, maar dat gaat 
niet over de burgemeester. Maak uw punt waar het gaat om de burgemeester en dan praten we verder. 
 
De heer MAAT: Ik ga het nog een keer vertellen. 
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De VOORZITTER: Nee. We maken eerste de ronde langs de tafel af. 
 
De heer VAN DER HAM: Integriteit heeft te maken met een karaktereigenschap. Iemand die niet eerlijk is, 
niet oprecht is, omkoopbaar is en die niet onkreukbaar is, is niet integer. Over dit soort termen hebben wij 
het als we praten over integriteit. Ik vind het onbegrijpelijk en ik zal me niet uitsloven om de woorden die 
door de heer Van der Vlist en mevrouw Van Zijl zijn gesproken in zwaarte te overtreffen, want dat lukt me 
nauwelijks. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik vind het onbegrijpelijk dat de PvdA vanuit het 
luchtledige gewoon met het thema integriteit van de burgemeester op de proppen komt. Inderdaad, ik geef 
mevrouw Van Zijl het volle gelijk vanwege het feit dat u met een politieke frustratie uit 2011 rondloopt, 
waar u al de hele avond over aan het miezeren bent. Vier uur lang hebben wij uw betogen, die van a tot z 
niet zijn te volgen, daarover moeten aanhoren. U begint er nu weer over. Uit dat feit concludeert u, we zijn 
het er nog steeds niet mee eens en na drie jaar is de wond bij ons nog niet geheeld, dus zal dat wel te 
maken hebben met het feit dat de burgemeester niet integer is. Dat is de kern van het punt. Wij maken het 
met u niet mee. U kunt het zelf niet aantonen. 
U moet u wel realiseren dat integriteitsschending echt de zwaarste beschuldiging is die u kunt inbrengen 
tegen een publiek figuur. Een publiek figuur die al veertig jaar naar eer en geweten het ambt van 
burgemeester in tien gemeenten heeft bekleed. De langstzittende burgemeester, wordt hier inderdaad aan 
toegevoegd. Dan gaat u het presteren om op een achterna-avond in gemeente Ouderkerk aan de orde te 
stellen dat u vindt dat deze persoon niet integer is. En dat terwijl u niet met bewijzen komt.  
U hebt geluk dat een gemeenteraadslid voor uitspraken in de raad niet strafrechtelijk vervolgbaar is. Anders 
had u meteen voor het hekje gestaan voor smaad en voor laster. Ik denk dat het goed is dat ik daar niet uw 
rechter was, want u had op water en brood gegaan. De PvdA-fractie brengt hiermee niet alleen een smet 
aan op het onbesproken blazoen van deze burgemeester, die het al veertig jaar is, maar ik schaam me heel 
erg diep dat ik vanavond onderdeel uitmaak van deze raad. U treft niet alleen de burgemeester in persoon 
en als functionaris, maar u treft deze hele raad. Afgeleid van de discussie die u over de burgemeester wilt 
voeren, zegt u tegen al uw collega-fractievoorzitters dat wij in hetzelfde schuitje meevaren. De heer Maat 
wordt uitgedaagd, als hij van plan is om een integriteitsverzoek bij de Commissaris van de Koning neer te 
leggen, ons alstublieft daarin mee te nemen. Ik wil niet langer als verdachte door het leven gaan. Ons 
blazoen, ik praat voor mijn collega’s en niet voor mijzelf, moet worden gezuiverd. De oorzaak zit 
uiteindelijk in de portefeuilleverdeling. De burgemeester heeft het dossier ‘Nieuwbouw kerkgebouw HHG’ 
voor zijn rekening genomen. Let wel, de portefeuilleverdeling is een zaak van het college. De raad heeft 
daarmee helemaal niets te maken. Het college bepaalt de eigen orde, deelt de eigen portefeuilles in en voor 
welke dossiers een burgemeester of wethouder wordt ingezet. U neemt het een burgemeester kwalijk dat hij 
het collegebeleid verdedigt. U neemt het een burgemeester kwalijk dat hij verdedigt datgene wat een 
meerderheid van de raad wil. U noemt dat niet-integer. Ik noem dat drammen als een klein verwend kind 
dat zijn gelijk niet krijgt. Dat is het punt. Ik vind dit niets met integriteit te maken hebben. Dat heeft met 
andere zaken te maken. Het is een vorm van politieke onvolwassenheid. 
De burgemeester heeft er goed aan gedaan om het zichzelf te besparen hierbij aanwezig te zijn. Dat is een 
verstandig besluit. Ik had hem niet gegund om deze onwaardige vertoning van dichtbij mee moeten maken. 
In heb andere fractievoorzitters evenzo horen zeggen dat zij van mening zijn dat in de verste verte niet kan 
worden bedacht waarom deze burgemeester niet integer zou zijn. Wij hebben daarmee in ieder geval 
uitvoering gegeven aan het wijze Bijbelwoord wat ik vind in Spreuken 27, vers 2: “Laat een vreemde u 
prijzen, en niet uw mond, een onbekende en niet uw lippen.” Met andere woorden, laten wij dan voor deze 
burgemeester die het beneden zijn stand heeft geacht hier te zijn, zeggen dat hij integer, onkreukbaar en 
boven iedere twijfel verheven is. Het is werkelijk waar de meest bespottelijke vertoning van het jaar dat u op 
deze manier, zonder een enkel bewijs, daaraan aandacht besteed. 
Om dit te onderstrepen wil ik de raad een motie van maximale ondersteuning voorleggen en ik vraag 
daarover hoofdelijke stemming. De motie luidt als volgt. 
 
=== 
Motie SGP – Motie van maximale ondersteuning 
 
De raad van de gemeente Ouderkerk, in vergadering bijeen op 9 juli 2014, 
 
gelet 
op de infame en niet bewezen beschuldiging van integriteitschending die aan het adres van de 
burgemeester is uitgebracht; 
 
spreekt expliciet uit 
dat de integriteit van de burgemeester boven alle twijfel is verheven; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
=== 
 
De motie is ondertekend door de SGP-fractie. 
 
De VOORZITTER: Ik neem aan dat de gemeenteraad met het voorstel tot hoofdelijke stemming kan 
instemmen. 
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De heer VAN DER VLIST: Wellicht dat eraan kan worden toegevoegd: ‘Mede omdat er geen enkel feit is 
genoemd.’ 
 
De heer VAN DER HAM: Dat heb ik willen vangen in het woord infaam. Ik sta er voor open als u dat wilt 
toevoegen. 
 
De heer PETERS: De VVD-fractie heeft er behoefte aan hierover iets te zeggen. De heer Van der Ham heeft 
net een redelijk goede definitie van integriteit gegeven. Ik heb vanavond van de heer Maat geen argumenten 
gehoord die daar op slaan. Ik heb misschien een betrokkenheid bij bepaalde zaken gehoord. Zoals de 
wethouder net al heeft aangegeven, zijn ook de andere wethouders betrokken bij bepaalde zaken. 
Betrokkenheid bij bepaalde zaken wil niet zeggen dat je niet integer bent. Zolang je niet kwalificeert aan de 
zaken zoals de heer Van der Ham heeft genoemd als omkoping en misleiding, is er niets mis met 
betrokkenheid. Ik neem afstand van de uitspraken van de heer Maat op dit gebied. 
 
De VOORZITTER: Als technisch voorzitter en fractievoorzitter wil ik zeggen dat ik 23 jaar in de raad van 
gemeente Ouderkerk zit en dit echt een dieptepunt is. 
 
De stemming begint bij nummer 7, de heer Van der Vlist. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik stem voor de motie. 
De heer NOORDERGRAAF: Ik stem voor de motie. 
De heer VAN DER HAM: Ik stem voor de motie. 
De heer BARTH: Ik stem voor de motie. 
Mevrouw VAN ZIJL: Ik stem voor de motie. 
De heer HALMA: Ik stem voor de motie. 
De heer TIMMERMANS: Ik stem voor de motie. 
De heer PETERS: Ik stem voor de motie. 
De heer VAN ANEN: Ik stem voor de motie. 
 
De heer SIMONS: Ik wil mij onthouden van stemming. 
 
De VOORZITTER: Dat is niet mogelijk. U moet voor stemmen, tegen stemmen of de vergaderzaal verlaten. 
 
De heer Simons verlaat de vergaderzaal. 
 
De heer MAAT: Ik stem tegen de motie. 
 
De heer Van Winden verlaat de vergaderzaal. 
 
Negen raadsleden stemmen voor de motie. 
Eén raadslid stemt tegen de motie. 
De gemeenteraad aanvaardt de motie met meerderheid van stemmen. 
 
De heer VAN DER VLIST: Ik vind dat de discussie hiermee niet helemaal ten einde is. Nu is het de 
burgemeester, morgen is het wethouder Boere en dan is het de andere wethouder. Kortom, elk raadslid kan 
aan de beurt komen. Ik wil niet in een dergelijke sfeer werken. Dat kan niet. Mijnheer Maat, ik vind dat u 
echt op uw knieën moet, excuses aanbieden en het hele verhaal moet terugdraaien. Ik weet anders niet of ik 
u verder nog serieus moet nemen. We hebben dat ooit in de Tweede Kamer meegemaakt. Er was een 
mijnheer Janmaat. Als hij wat zei, dan praatten de anderen er gewoon doorheen. 
 
De VOORZITTER: Ik vind niet dat we dat moeten doen. 
 
De heer VAN DER VLIST: Deze mijnheer lost losse flodders die zeer diep gaan bij de getroffene en die in de 
sfeer van het strafrecht liggen. Als het werkelijk waar is, dan moet je met je billen bloot en met harde feiten 
komen en anders is het absurd wat hier gebeurt. 
 
De VOORZITTER: Uw verzoek aan de heer Maat is duidelijk. 
 
De heer MAAT: Wat de heer Van der Vlist zegt, is goed dat het nog eens wordt voorgelegd. Dat is wat is 
vastgesteld in de gedragscode van politieke ambtenaren in deze gemeente. Er is een stemming geweest. De 
raad heeft zich uitgesproken over hetgeen wat ik heb gedaan. Ik herhaal nogmaals het verzoek aan 
burgemeester De Prieëlle wat ik net twee keer heb gedaan om daarover met hem in gesprek te gaan. Ik 
herhaal nogmaals om dat te doen in het bijzijn van de fractievoorzitters, het presidium. 
 
De VOORZITTER: Als fractievoorzitter heb ik daaraan geen behoefte. 
 
De heer VAN DER HAM: U zult het gesprek wat mij betreft in volstrekte ‘splendid isolation’ moeten voeren. 
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19. Sluiting [353:35 / 5:53:35] 
De VOORZITTER: Ik sluit de vergadering en wens een ieder een wel thuis. 
 
De vergadering is gesloten om 00.45 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Ouderkerk, gehouden op 9 september 2014. 
 
De griffier,      De voorzitter, 


