
Technische vragen over Programmabegroting 2023-2026 Oudewater

Fractie nr. vraag Blz nr Vraag Antwoord Portefeuillehouder

VVD Oudewater 1 14 Wat is groene en grijze druk? Wat houdt dit percentage in? De groene druk is het aantal personen jonger dan 20 jaar als percentage van 

het aantal 20-64-jarigen. De grijze druk is het aantal 65-plussers als 

percentage van het aantal 20-64-jarigen. Het gegeven percentage is concreet 

de verhouding aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per 100 

personen van 20 tot 65 jaar, oftewel er zijn in gemeente Oudewater 76,6 

personen in de grijze én groene druk per 100 personen in de 

leeftijdscategorie 20 tot 65.

de Vries

VVD Oudewater 2 40 4.3.2.1 Voor het maken van het plan “vitale binnenstad” is wel budget beschikbaar? Immers, er wordt 

enkel verwezen naar de kosten voor het uitvoeringsprogramma.

Vanuit de Provincie is een subsidie beschikbaar gesteld voor het schrijven van 

een plan van aanpak.

Teunissen

VVD Oudewater 3 50 Wat betekent VVE? Voor- en vroegschoolse educatie. Lont

VVD Oudewater 4 51 5.1.1.1 Waartoe dient dit budget van 10K? Hoe verhoudt dit budget zich tot de andere budgetten 

gerelateerd aan het sport?

Dit budget wordt gebruikt om een goede invulling te kunnen geven aan het 

sport- en preventieakkoord. Hiervoor is extra beleidscapaciteit nodig. 

Onder taakveld 5.1 is het begrote bedrag voor sportbeleid en activering 

opgenomen (blz. 54), welke bestemd is voor de uitvoering van de taken van 

de buurtsportcoaches en voor subsidieverstrekkingen aan diverse 

sportverenigingen.

Onder taakveld 5.2 is het begrote bedrag voor sportaccommodaties 

opgenomen (blz. 54), bestemd voor exploitatie- en onderhoudsbijdragen, 

huur en overige accommodatiekosten.

In de budgetten onder 5.1 en 5.2 zijn geen middelen voor inzet van interne 

capaciteit opgenomen.

Kok

VVD Oudewater 5 73 graag uitsplitsing van de kosten onder 0.4 DVO bijdrage en medewerker klimaatakkoord. € 92.000 is voor medewerker klimaatakkoord het restant € 236.791 

indexering DVO

Lont

VVD Oudewater 6 81 kostendekkendheidsgraad marktgelden daalt i.p.v. stijgt naar kostendekkendheid. Waarom? In principe is het uitgangspunt een kostendekkende markt. Dit uitgangspunt is 

lastig te realiseren.  De markt in Oudewater heeft momenteel een 

bezettingsgraad van 67%. Het aantal marktkooplieden loopt landelijk terug 

(ook in Oudewater). De afgelopen jaren is er van alles aangedaan om de 

beschikbare plekken weer bezet te krijgen, zoals verschillende advertenties, 

uitnodigen en mond op mond reclame. Om de markt kostendekkend te 

maken zou de marktgelden flink verhoogd moeten worden.  De marktgelden 

in Oudewater zijn momenteel marktconform (of iets hoger) met die van 

omliggende gemeenten. De gevolgen van het nog verder verhogen van de 

marktgelden zijn dat de overgebleven marktkooplieden opdraaien voor de 

teruglopende bezettingsgraad en de kans bestaat dat zij hun heil gaan zoeken 

bij andere markten.

Kok



VVD Oudewater 7 RV 2.4.2.1 Welke uitgangspunten en kaders hanteert de gemeente bij het onderzoeken van mogelijkheden 

voor kort en lang parkeren rond de binnenstad

Deze kaders en uitgangspunten zijn nog niet bepaald. Hierover gaan wij eerst 

met uw raad in gesprek. Op basis van het eerdere traject zijn al wel ideeen, 

maar eerst zal gestart worden met een gesprek gevolgd met een startnotitie. 

Kok

VVD Oudewater 8 RV Jaarlijks groot onderhoud Noort Syde kost 88K per jaar. Zijn er al gedachten wat de kapitaallasten (incl 

energie en MJOP) zouden zijn voor een nieuwe sporthal?

Nee, de kapitaallasten voor een nieuwe sporthal zijn nog niet berekend. Zie 

ook de visie die vastgelegd is in het CollegeWerkProgramma onder paragraaf 

5.3: het realiseren van een sportcluster op Tappersheul. Het onderzoek naar 

een sportcluster zal opgenomen gaan worden in de werkplanningen. Op 

voorhand zal het planmatig onderhoud aan sporthal NoordSyde op een 

minimaal niveau uitgevoerd worden.

Teunissen

VVD Oudewater 9 RV Er wordt budget gevraagd voor een startnotitie om te komen tot een integraal programma vastgoed. 

Dergelijke pogingen zijn eerder gestrand. Daarnaast zijn er al diverse treintjes in beweging gezet. Wat 

gaan we nu anders doen en hoe verhoudt dit plan zich tot eerder genomen besluiten en 

uitgangspunten?

De treintjes blijven rijden. Een programma op vastgoed is bedoeld om een 

totaal overzicht te verkrijgen en de samenhang tussen de diverse projecten te 

borgen. In tegenstelling tot de eerder beoogde directe verhuizing moeten we 

rekening houden met een overgangssituatie.

Teunissen

VVD Oudewater 10 61 De invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 juli 2023, kan hierdoor nog een besparing in 

2023 gerealiseerd worden tov budget

Nee. Teunissen

VVD Oudewater 11 76 Wat is de daadwerkelijke stijging van het OZB percentage t.o.v. 2022 los van de waardestijging van de 

huizen?

6,20% Lont

Progressief Oudewater 12 0 Algemene vraag: de programmabegroting is vooral gericht op het inzichtelijk maken van mutaties voor- 

of nadelen. Daardoor wordt niet echt inzichtelijk wat de reguliere budgetten zijn voor specifieke posten 

en is de koppeling met het CPW ook niet goed te maken. Is het mogelijk om meer in detail inzichtelijk te 

maken welke kosten en baten gekoppeld zijn aan resultaten zoals benoemd in het CPW? 

Aan het begin van elk programma wordt inzichtelijk gemaakt welke 

taakvelden het betreffende programma bevat. Per taakveld wordt ook een 

omschrijving gegeven. Aan het einde van elk programma wordt in een tabel 

aangegeven welke lasten en baten er voor welk taakveld zijn. Deze zijn niet 

gekoppeld aan resultaten CWP. De lasten van het CWP bovenop de going 

concern zaken zijn in het raadsvoorstel bij de begroting opgenomen.

Lont

Progressief Oudewater 13 5 De rioolheffing stijgt met 10% op basis van het waterbeleidsplan. In het waterbeleidsplan van 2019 staat 

dat de rioolheffing na initiële stijgingen tussen 2020 en 2022 vanaf 2023 gelijk blijft. Kunt u het verschil 

tussen toen en nu toelichten?

Op pagina 32 (tabel) en 33 (tekst) van het Waterbeleidsplan staat dat de 

stijging van de rioolheffing ook in 2023 en 2024 jaarlijks 10% stijgt. In het 

Gemeentelijke Waterbeleidsplan is berekend hoe hoog de voorziening 

riolering moet zijn om op de lange termijn (= tot 60 jaar) kostendekkend te 

kunnen zijn zonder stijging van de rioolheffing (excl inflatie) na de stijging in 

de 2020 – 2025. Dat betekent dat voorziening in 2024 5,5 miljoen is en 

daarna nog zal oplopen totdat de vervangingspiek in 2041 weer voor afname 

van de voorziening zorgt.  

Lont

Progressief Oudewater 14 5 Voor de afvalstoffenheffing is een extra indexering gerekend van 2% bovenop de 6,2%. Kunt u dit 

toelichten?

In het raadsvoorstel bij de begroting wordt voorgesteld deze 2% niet toe te 

passen.  Dit uitgangspunt is abusievelijk overgenomen uit de uitgangspunten 

voor de begroting 2022.

Lont



Progressief Oudewater 15 6 Er is een uitbreiding van 1fte BOA opgenomen in de begroting twv 45K. Op basis van welke 

probleemanalyse is deze uitbreiding gewenst? Is deze uitbreiding in deze omvang noodzakelijk of zou bv  

0,5 fte ook voldoen? 

In gemeente Oudewater zien de taken van boa nu vooral op parkeeroverlast 

en de ingebruikname van de openbare ruimte. Door de beperkte capaciteit is 

er op dit moment sprake van minimaal toezicht binnen de openbare ruimte 

en ontbreekt op gevraagde momenten de oog- en oorfunctie. Bij 

capaciteitsuitbreiding is er meer zichtbaarheid, verbeterde oog- en oorfunctie 

waar de boa’s elkaar mee kunnen versterken maar ook meer bijdrage kunnen 

leveren aan de ondermijningstafel en kan men meer in koppels werken 

waardoor de veiligheid van de boa zelf beter is gewaarborgd. Bovendien is er 

dan meer capaciteit voor het uitvoeren van themagerichte acties.

de Vries

Progressief Oudewater 16 6 Er is een budgetuitbreiding van 30K structureel begroot voor de uitbreiding OOV in het werkprogramma 

gekoppeld aan resultaat 1.1.5 aan een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie. Wat is het huidige 

totale budget voor OOV in programma 1 van de begroting exclusief de uitbreiding? 

Voor crisisbeheersing en brandweer (taakveld 1.1) en openbare orde en 

veiligheid (taakveld 1.2) is voor '23 totaal begroot EUR 698.259 (ex 30k). Een 

groot deel van dit budget gaat naar de bijdrage aan de VeiligheidsRegio 

Utrecht (VRU), namelijk EUR 539.100.

de Vries

Progressief Oudewater 17 8 ev In september dit jaar is de wet versterking decentrale rekenkamers door de eerste kamer aangenomen. 

Wij missen in het programma 1 een resultaat voor het instellen van een onafhankelijke rekenkamer 

gekoppeld aan maatschappelijk effect 1.3. Kan het college hier een toelichting op geven?

Niet elke wettelijke verplichting wordt in de begroting opgenomen als een 

resultaat.

Lont

Progressief Oudewater 18 8 ev In 2021 is de wet openbaarheid van bestuur vervangen door de wet open overheid. In de 

najaarsrapportage wordt aangegeven dat hiervoor en projectcoordinatie beschikbaar en de kosten 

hiervan vanuit een Rijksbijdrage worden gefinancieerd. Wij missen in het programma 1 een resultaat 

over de WOO gekoppeld aan maatschappelijk effect 1.3. Kan het college hier een toelichting op geven?

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De eerste 

tranche (2022) is een wettechnische vervanging van de Wob door de Woo. In 

de najaarsrapportage is aangegeven dat er een projectcoordinator wordt 

gezocht voor de Woo voor het ambitieniveau en begeleiding van de volgende 

trances. Uit het ambitieniveau en de aanwezige capaciteit volgt het 

maatschappelijk effect. Niet elke wettelijke verplichting wordt opgenomen in 

de begroting als een resultaat.

de Vries

Progressief Oudewater 19 10&11 Als inspanning bij resultaat 1.3.1 wordt aangegeven dat het participatiekader van Woerden wordt 

overgenomen en het participatiebeleid van Woerden wordt geimplementeerd. Woerden en Oudewater 

zijn twee zeer verschillende gemeenten. Kan het college aangeven of de benoemde inspanningen 

inclusief een analyse isvan de vraag of het participatiekader en bijbehorende participatiebeleid van 

Woerden passend is voor de gemeente Oudewater en aansluit bij de gewenste effecten op het domein 

participatie in Oudewater? 

Het Participatiekader van Woerden is een theoretisch kader over de manier 

waarop de gemeente invulling geeft aan inwonerparticipatie en 

overheidsparticipatie. Het is daarom niet expliciet Woerdens. Het college is 

daarom van mening dat het kader dat voor Woerden is opgesteld goed 

passend en toepasbaar is voor Oudewater. Het opstellen van een geheel 

eigen kader zou zo’n €80.000,- kosten. Daar is dus niet voor gekozen. Wel 

vindt het college dat er voldoende aandacht moet zijn voor de implementatie 

van het kader en beleid binnen Oudewaterse projecten. Daarom is in het 

raadsvoorstel bij de begroting voorgesteld om €25.000,- per jaar vrij te 

maken voor een participatieadviseur. Deze kan ervoor zorgen dat het 

participatiekader op een Oudewaterse manier tot uitvoer komt.

de Vries

Progressief Oudewater 20 15 In de tabel specifieke taakvelden staat voor de begroting 2023 voor programma 1 de totale lasten 

geboekt op 2.135K. In het raadsvoorstel wordt voor programma 1, 90K benoemd als structureel extra 

middelen en 10K incidenteel middelen, samen 5% van de totale lasten in 2023. Hoe kunnen we de 

overige 95% van de 2.135K koppelen aan het CWP? Kan het college hier een toelichting op geven? zie 

ook onze eerste vraag.

Zie antwoord op vraag 12 (de eerste vraag hierover van Progressief 

Oudewater).

Lont



Progressief Oudewater 21 17 Onder paragraaf beleidsaanpassing wordt aangegeven dat niet op alle disciplines van het integraal 

Beheerplan Openbare Ruimte actueel beleid is en geinventariseerd moet worden welk beleid verhouder 

is dan wel ontbreekt. In het programmabegroting van 2022 -2025 is aangegeven dat deze inventarisatie 

in 2020 gestart is. Kan het college 1) aangeven of de inventarisatie uitgevoerd en afgerond is, 2) de 

bevindingen hiervan met ons delen en 3) aangeven in hoeverre de het beleid op alle IBOR disciplines nu 

actueel is of een update geagendeerd staat in het CWP en bijbehorende programmabegroting 2023 -

2026?

De inventarisatie is nog niet afgerond. Oorzaak is de werkdruk. In het cwp is 

geen actualistaie van alle IBOR disciplines geagendeerd.

Kok

Progressief Oudewater 22 18 Kan het college aangeven waarom bij het gewenste maatschappelijke effect 2.1 een gezonde 

leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is geen enkele referentie wordt gemaakt aan de te behalen 

resultaten aan het bewaken van milieunormen zoals emissienormen, geluidsnormen, reuknormen 

inclusief het budget voor de ODRU voor toezicht hierop?

U heeft gelijk dat (het handhaven van en werken met) milieunormen 

bijdraagt aan een leefomgeving die veilig is.In programma 4 vindt u welke 

inzet is opgenomen in de begroting. 

Lont

Progressief Oudewater 23 20 Kan het college aangeven hoe zij invuling gaat geven aan inspanning 2.2.1.1? Flora en Fauna Initiatieven van bewoners en ondernemers zijn er en worden grotendeels 

gehonoreerd. Het is op dit moment nog niet bekend of en hoe de huidige 

inspanning veranderd gaat worden. 

Kok

Progressief Oudewater 24 22 Kan het college nader inzicht geven in het totale budget gekoppeld aan de inspanningen behorend bij 

het resultaat 2.5.1 in het CPW en programmabegroting en de inzet van de additionele structurele 40K? 

(laadvisie)

Gestart wordt met het maken van startnotities op de vermelde onderwerpen. 

Op basis hiervan gaan we met u in gesprek om de uitgangspunten te bepalen 

voor een verdere uitwerking. 

Kok

Progressief Oudewater 25 33 Betreft lasten en baten WMO. De vergrijzing neemt toe in Oudewater. Kan het college aangeven in 

hoeverre de verwachte toename in demografische druk zich verhoudt tot de gelijkblijvende budgetten 

voor de uitvoering van de WMO? (lasten 6.6, 6.71a, 6.71b, 6.71c; baten 6.6; 6.71a)

De budgetten blijven gelijk door de begrotingssystematiek. Indien nodig 

wordt extra budget aangevraagd bij de voorjaarsrapportage, naar aanleiding 

van ontwikkelingen en prognoses in het lopende jaar. Hierdoor blijft de 

gemeenteraad juist en tijdig geïnformeerd.

Kok

Progressief Oudewater 26 37 de omgevingswet is opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2023. Kan het college aangeven op welke manier dit 

de programmabegroting beinvloedt? 

Niet. Teunissen

Progressief Oudewater 27 40 Kan het college aangeven hoe zij invuling gaat geven aan inspanning 4.4.1.1 om het gewenste resultaat 

benoemd onder 4.4.1 te behalen? 

Wij monitoren de ontwikkelingen, ook bij andere overheden. Teunissen



Progressief Oudewater 28 36, 38, 

41 en 

47  

De ambitie wordt uitgesproken om Oudewater meer bekendheid te geven en met bestaande 

organisaties een beter cultureel en recreatief aanbod te realiseren. De uitvoering ligt bij de organisaties 

zelf. Kan het college meer in detail aangeven welke activiteiten vallen in de tabel specifieke taakvelden 

5.3, 5.4, 5.6 en 5.7? wat is het totale budget en capaciteit beschikbaar gesteld door de gemeente dat 

bijdraagt aan het gewenste maatschappelijke effect 4.1 en 4.5 en 4.6 en het bijbehorende resultaat 

4.1.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2? 

Activiteiten 5.3, 5.4, 5.6, 5.7: 

- Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 

'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze 

organisaties te stimuleren. Deze activiteit zit in de initiatiefase.

- Gesprekken voeren met de musea. Doel is om de samenwerking tussen deze 

organisaties te stimuleren. Deze activiteit zit in de initiatiefase. 

- Gesprekken voeren met bibliotheek en subsidieverstrekking aan de 

bibliotheek. De bibliotheek wordt meer betrokken in het overleg tussen de 

culturele instellingen in Oudewater; waar mogelijk zal er rondom een thema 

worden samengewerkt.

- Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen.

- In de omgevingsvisie zijn zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op 

het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De 

ontwikkelingen in de sector worden gevolgd

Het totale budget is terug te vinden op blz. 47 van de begroting onder de 

taakvelden: 5.3, 5.4, 5.6 en 5.7. De werkzaamheden m.b.t. deze activiteiten 

wordt binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd.

Via de reguliere P&C momenten wordt de raad over de voortgang van de 

effecten en resultaten geinformeerd.

de Vries

Progressief Oudewater 29 48 tabel verschilanalyse 5.3. Is het voordeel van 43K ontvangen subsidie coronasteunpakket vrij 

besteedbaar in 2023 en verder of zijn hier verplichtingen aan verbonden? 

Dit betreft geld vanuit het steunpakket cultuur wat door het rijk beschikbaar 

is gesteld en is daarmee geoormerkt geld voor de cultuursector. Dit 

geoormerkte geld is al uitgegeven.

de Vries

De Onafhankelijken 30 Raadsv

oorstel

Is er een samenhang tussen het uitbreiden van de BOA capaciteit en de capaciteit voor OOV en zo ja 

welke

De BOA zit bij vergunningen, toezicht en handhaving(VTH) en richt zich op 

andere (uitvoerende) taken dan OOV, hoewel men elkaar wel versterkt. De 

inzet van extra FTE aan BOA (VTH) geeft meer zichtbaarheid en vergroot de 

inzetbaarheid van handhaving op straat en zal zodoende bijdragen aan de 

openbare orde en veiligheid. Tegelijkertijd zien we behoefte aan 

doorontwikkeling van OOV in gemeente Oudewater, bijvoorbeeld bij 

specifieke expertises (intelligence, juridische kwaliteit) en kennis 

(arbeidsmigranten, cybercrime, ondermijning en privacywetgeving).

de Vries

De Onafhankelijken 31 Raadsv

oorstel

Is er een samenhang tussen het voorstel om het budget onkruidbestrijding met 70k te verhogen en het 

in deze raadscyclus voorliggen voorstel Krediet vervanging beplanting en zo ja welke?

Beide zijn onderdeel van het totaal van het onderhoud van de openbare 

ruimten. Het derde onderdeel is maaien.

Kok

De Onafhankelijken 32 Algem

een

Wij willen de gemeentelijke lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom willen wij graag 

een overzicht van de financiële opbrengst van een verhoging met 1% van de OZB en de 

afvalstoffenheffing

De opbrengst OZB bij verhoging met  1% is afgerond € 28.000. 

De verhoging van de afvalstoffenheffing met  1% is afgerong € 13.500.  Let op 

afval zit in budgettair neutraal circuit. Dus minder opbrengst leidt tot een 

lagere storting in de voorziening afval en niet tot begrotingsruimte.

Lont

De Onafhankelijken 33 Algem

een

Er is geen aparte post voor het verbeteren van diversiteit en inclusie. Zit dit thema in andere, reeds 

bestaande posten verwerkt, en zo ja op welke manier?

Verbeteren van diversiteit en inclusie is een organisatiebreed thema. 

Activiteiten in dat kader zijn/worden in de reguliere beleidsprocessen 

opgenomen.

de Vries



De Onafhankelijken 34 Algem

een

De gemeente hanteert op dit moment voor diverse regelingen/voorzieningen binnen  het sociaal 

domein een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Andere gemeenten een hogere grens. Wat 

zijn de financiële consequenties van het verhogen van die grens naar 130%? Het kwijtscheldingsbeleid 

voor belastingen/heffingen kent een grens van 100% van de bijstandsnorm. Is het mogelijk om ook deze 

norm te verhogen en zo ja wat zijn de financiële consequenties 

Als we de inkomensgrens van inkomensregelingen verhogen van 120% naar 

130% van de bijstandsnorm, vergroten we de doelgroep met ongeveer 25%. 

Als we deze toename van de doelgroep doorrekenen ten opzichte van het 

gebruik van de gemeentelijke  inkomensregelingen in 2021, komt dat neer op 

een toename van de kosten van naar schatting € 30.000,-.

De kwijtscheldingsgrens voor gemeentelijke belastingen kan niet verhoogd 

worden. Deze is op basis van een ministeriële regeling op 100% van de 

bijstandsnorm vastgesteld. 

Kok/Lont

De Onafhankelijken 35 35 Kleine omissie: bij totaal mutaties baten en totaal mutaties lasten en baten staat geen voordeel/nadeel 

vermeld

Klopt, hier had nadeel moeten staan. Kok

De Onafhankelijken 36 75 De Onafhankelijken zijn voorstander van een indeling bij de afvalstoffenheffing naar 1, 2 en 

meerpersoons huishoudens. Wij hebben daarvoor bij de vorige begroting een aangepast 

tarievenoverzicht kunnen presenteren. Kunt u ons voorzien van de nodige gegevens om dit overzicht te 

actualiseren naar 2023.

Oudewater telt 1.246 1-persoonshuishoudens, 1.472 2-persoonshuishoudens 

en 1.490 meerpersoonshuishoudens. Dit is de stand per 1-1-2022 (exclusief 

de objecten met leegstand / geen bewoners per 1-1-2022).

Lont

De Onafhankelijken 37 78 De voorziening afvalstoffenheffing is o.a. bedoeld om de tarieven (in de toekomst) stabiel te kunnen 

houden. Als de tarieven voor 2023 "stabiel" blijven ten opzichte van 2022, wat zijn dan de 

consequenties voor de voorziening?

Als de tarieven voor 2023 gelijk blijven aan die van 2022 dan is er op 

begrotingsbasis een kleine storting (begroot 10K) in de voorziening. Daarmee 

zou deze eind 2023 op €106K uitkomen. Streven is een voorziening te vormen 

van c.a. 10% van de begroting (ofwel ongeveer 150K) om tegenvallers op te 

vangen. Ter illustratie, dit jaar moest in de najaarsrapportage 40K worden 

afgeraamd als gevolg van hogere inzamelkosten en lagere opbrengsten PMD. 

Ook leiden geopolitieke ontwikkelingen tot onrust op de grondstoffenmarkt 

en zijn (bijvoorbeeld) nieuwe containers sterk in prijs gestegen. Dit vraagt om 

een adequate voorziening. In het herziene grondstoffenbeleidsplan zal verder 

ingegaan worden op de maximale hoogte van deze voorziening.

Lont

De Onafhankelijken 38 93/96 Wij ontvangen graag van U de meest actuele versie van het MOP en DMOP
Het geactualiseerde MJOP is reeds op 20 december 2021 door u vastgesteld 

en zit als bijlage aan bij het raadsvoorstel (D/21/037109).

Teunissen

De Onafhankelijken 39 148 Naar aanleiding van eerdere vervangingen van tractiemiddelen wordt al geruime tijd door meerdere 

fracties aangedrongen op het onderbrengen van de tractiemiddelen in de DVO met Woerden. Toch staat 

in de investeringslijst de vervanging van een vrachtauto opgenomen. Wat is hiervan de reden.

De voertuigen zijn nog eigendom van de gemeente Oudewater. Er is nog geen 

voorstel met financiële onderbouwing hoe deze overdracht plaats kan vinden 

en welke (financiële) consequenties er zijn voor de DVO tussen de gemeente 

Woerden en Oudewater. uitgangspunt is om hier voor de begroting 2024 

meer inzicht in te hebben.

Lont - Kok

De Onafhankelijken 40 150/16

2

De reserve investeringen speeltoestellen bedraagt op dit moment ruim 162k en eind 2023 bijna 170k. 

De hoogte van deze reservering sluit niet meer aan op de oorspronkelijke doelstelling van de reservering 

en is niet meer proportioneel. Welke mogelijkheden zijn er om deze reservering beter te benutten 

binnen het domein speeltuinen, bijvoorbeeld in relatie tot de onlangs geuitte wens van 

speeltuinvereniging Pinkeltje

In 2023 zal een voorstel op basis van meerdere scenario's uitgewerkt worden 

en aan uw gemeenteraad worden voorgelegd.

Kok

CDA 41 raadsv

oorstel
In het voorgestelde besluit wordt als 4e punt opgenomen: “in te stemmen met de structurele lasten uit 

het CWP(…)”. Hoe hoog zijn deze structurele lasten per jaarschijf en hoe verhouden deze structurele 

lasten zich ten opzichte van het hiervoor opgenomen bedrag in de kadernota?

Voor 2023 zijn de lasten 210K en de jaren daarna 220K voor het CWP. 

Verschil van 10K wordt veroorzaakt door inspanning 1.3.1.2

Voor het CWP waren geen lasten opgenomen in de Kadernota.

Lont



CDA 42 3 Welk percentage bedragen de stelposten energiekosten en salarisstijgingen van het in de begroting 

opgenomen bedrag?

Energiekosten afgerond 100% (verdubbeling) en de salarisstijging 3,6%. Lont

CDA 43 19 Bij 2.1.3.1 Staat het bepalen van de fasering van het Masterplan Binnenstad. Wat is de reden dat deze 

fasering opnieuw plaats moet vinden? Recent hebben we nog een aangepaste/ getemporiseerde 

fasering gemaakt.

Ontwikkelingen in de Binnenstad door met name nutspartijen vragen om 

goede afstemming en heroverweging van fasering. De precieze gevolgen zijn 

op dit moment nog niet inzichtelijk, gesprekken lopen. Als dit helder is wordt 

uw gemeenteraad hierover geinformeerd.

Ook in het Masterplan Binnenstad staat een beperkte geldigheid.

Kok

CDA 44 20 Bij 2.2.1 wordt aangegeven dat het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en 

ondernemers wordt gestimuleerd. Welke inspanningen worden er op dit moment al ondernomen op dit 

vlak? Wordt hier ook beleid rond the right to challenge bij betrokken?

De inspanningen varieren van begeleiding bij realiseren van geveltuintjes, 

beheerafspraken tussen betrokken inwoners en de gemeente en tijdens 

participatietrajecten van projecten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan 

mogelijke inzet van inwoners. 

Kok

CDA 45 28 In 2023 wordt een nieuw sociaal akkoord aan de raad voorgelegd. Het CDA wil graag tevoren in de raad 

overleggen over het plan van aanpak/wijze van betrekken van de stad bij dit akkoord. Hoe gaat het 

college dit vorm geven?

Het college stelt in het eerste kwartaal van 2023 een planning op voor de 

totstandkoming van het sociaal akkoord. Hierin wordt uiteraard de 

betrokkenheid van de raad, maatschappelijke partners en inwoners 

opgenomen. 

Kok

CDA 46 35 In de verschillenanalyse bij dit programma wordt een budgetreservering van € 239k gedaan voor 

kapitaallasten van de Klepper, zoals dit in de Kadernota was opgenomen. Is het correct dat de kadernota 

hiervoor een bedrag van € 216k noemde?

De € 216k kapitaallasten uit de kadernota 2021 is gebaseerd op het 

ingeschatte extra krediet van € 3,6 mln. De € 239k kapitaallasten is inclusief 

de al in een eerder stadium toegekende € 800k voor het jaar 2023.

Kok

CDA 47 59 Bij 6.2.2 wordt alleen een gesprek aangegeven met inwoners van Hekendorp. Het CWP voegt daar nog 

aan toe een visie voor te leggen aan de gemeenteraad. Die actie staat echter pas in 2025 op de agenda. 

Waarom is gekozen voor deze tijdlijn? Wanneer wordt volgens deze tijdlijn een ontwikkeling in 

Hekendorp verwacht? Welke woningbehoefte is er op dit moment en de komende jaren in Hekendorp 

en hoe wordt daar de overbruggende periode tot ontwikkeling mee omgegaan?

N.a.v. de discussie rondom meerdere plannen (uitbreiding en inbrieding) in 

Hekendorp en de sluiting van de school is alleen een gesprek met inwoners 

geagendeerd om de behoefte te inventariseren. De meest logische 

ontwikkeling in Hekendorp lijkt op dit moment de schoollocatie. E.e.a. dient 

echter te worden onderzocht. Een visie t.b.v. de ontwikkeling van Hekendorp 

is in 2025 voorzien. 

Teunissen

CDA 48 86 Onder programma 5c. Verplaatsing Skeelerbaan - Statenland is geen bedrag meer opgenomen. In de 

programmabegroting 2021 - 2025 was daar een reeël risico t.w.v. €600.000 opgenomen. Wat is de 

onderbouwing voor het vervallen van dit risico?

In eerste instantie werd gedacht dat de verplaatsing van de skeelerbaan 

noodzakelijk was om de bijdrage vanuit Statenland van 2,5 miljoen te 

realiseren. Dit blijkt niet zo te zijn.

Lont

CUSGP 49 3 De genoemde stijging van energiekosten is zeer fors (250.000). Ziet het college mogelijkheden te 

besparen: door verwarming lager te zetten of niet te verwarmen? (Eiber, stadhuis, stadskantoor).  

Wij monitoren de eigen energiekosten en ondernemen hier actie op. Teunissen

CUSGP 50 3 Wanneer wordt bepaald of 'een aanvullende bijstelling op basis van het uitgangspunt van 

kostendekkendheid en vastgestelde plannen' nodig is? 

De tarieven en de (begrote) gevolgen voor de hoogte van de voorzieningen 

worden vastgesteld in de begroting. De financiele uitgangspunten (begroot vs 

werkelijk) worden het hele jaar door gemonitord en bijsteld als dat nodig is 

via de rapportages. Verder geven de keuzes van de raad (bijvoorbeeld het 

herziene beleidsplan afvalstoffen 2023)  input voor de begroting.

Lont

CUSGP 51 4 Op welk moment zal de schuldquote weer onder de 130% komen? Op basis van de huidige begroting, die in 2026 niet sluitend is zal de 

schuldquote alleen maar verder oplopen. Zonder verdere maatregelen zal 

deze dus niet meer onder de 130% komen.

Lont



CUSGP 52 4 Wat veroorzaakt de stijging van de solvabiliteit tot 5%? Met name wordt dit verklaard door het voordelige jaarrekeningresultaat 

2021. Dit is toegevoegd aan de Algemene Reserve en dat heeft een positief 

effect op de solvabiliteit.

Lont

CUSGP 53 4 Hoeveel bedraagt de bijstelling uit de septembercirculaire? Hier wordt op dit moment nog aan gerekend. Dit jaar wordt u hierover nog 

geïnformeerd.

Lont

CUSGP 54 5 is het nodig de rioolheffing zowel te indexeren als te verhogen? Kan de indexatie niet doorgeschoven 

worden naar een ander jaar? 

Ja, dit is conform het Waterbeleidsplan en de huidige kostenstijging in de 

GWW-sector. Bij vooruitschuiven van indexatie zal de verhoging in 2024 

moeten worden gecompenseerd, waardoor deze meer zal stijgen dan de 

aangekondigde 10%.

Lont

CUSGP 55 33 Welke middelen zijn beschikbaar tbv armoedebestrijding in 2023? In 2023 is voor armoedebestrijding in totaal € 122.512,- begroot.

- Declaratieregeling € 61.000,-.

- Regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg € 17.000,-.

- Armoedebestrijding kinderen (Klijnsma gelden) € 33.262,-.

- Diverse subsidieverstrekkingen t.b.v. armoedebestrijding € 11.250,-

Kok

CUSGP 56 44 Wanneer wordt het aanvalsplan zon-op-dak opgesteld? In 2023. Lont

CUSGP 57 47 Wat wordt bedoeld met 'samenkracht' (6.1)? Dit is een algemene term voor het taakveld. Hier worden voornamelijk 

subsidies uit betaald waaronder een groot deel voor het Stadsteam.

Kok

CUSGP 58 73 IS bij de afvalstoffenheffing onderscheid in 1, 2 en meerspersoonshuishoudens gemaakt? Kunt u de 

verschillende bedragen geven?  

Zie de verordening afvalstoffenheffing gemeent Oudewater 2022. Er is 

onderscheid in eenpersoons en in meerpersoonshuishoudens. de 

vastgestelde tarieven voor 2022 zijn: 262,80 en 328,80. De verordening voor 

2023 en de tarieven moet nog worden vastgesteld. De begroting 2023 vormt 

hier de input voor.

Lont

CUSGP 59 86 Wanneer wordt de GREX Tappersheul gesloten? De grondexploitatie is medio 2018 vastgesteld. Deze grondexploitatie wordt 

jaarlijks herzien. Er wordt uitgegaan van een exploitatieopzet met een 

voorlopige afsluitdatum van 31-12-2025.

Teunissen

CUSGP 60 Fysiek Waarom staat de Hoenkoopsebrug zowel onder 'fysiek beheer' als onder 'projecten' ? Fysiek beheer is het exploitatiebudget - dagelijks budget en groot onderhoud.  

Project is de vervangingsinvestering Hoenkoopse brug. 

Kok

CUSGP 61 87 Waarom wordt uitgegaan van een gelijkblijvende risico-paragraaf? Zal deze niet kleiner worden 

naarmate projecten worden uitgevoerd? 

De risicoparagraaf wordt bij de begroting en de jaarrekening geactualiseerd 

en is dus niet "gelijkblijvend".

Lont

CUSGP 62 88 Hoe wordt het grote verschil tussen 2025 en 2026 voor de sturcturele exploitatieruimte verklaard? Dit wordt met name veroorzaakt door de Algemene Uitkering uit het 

Gemeentefonds. Dit wordt in de Aanbiedingsbrief op pagina 4 toegelicht.

Lont

CUSGP 63 88 Wanneer wordt de GREX Statenland naar verwachting gesloten? Wat zal dit doen voor de solvabiliteit en 

schuldquote? 

De verwachting is dat de GREX Statenland in de eerste helft van 2023 wordt 

geopend en hopelijk 5 jaar later afgesloten. De solvabiliteit en schuldquote 

zullen eerst verslechteren en later weer verbeteren. De kosten gaan voor de 

baten uit.

Lont

CUSGP 64 88 Hoe komt het dat solvabiliteit en schuldquote in 2022 zo sterk afnemen? De Solvabiliteit blijft volgens het schema op pagina 90 in 2026 gelijk aan 

2025. De schuldquote verslechtert in 2026 met name doordat de schuldquote 

berekend wordt als de (netto) schuld gedeeld door de totale baten van de 

begroting. De schulden lopen in 2026 en vanwege het 'ravijnjaar' dalen de 

totale baten in 2026. Deze twee ontwikkelingen maken dat de schuldquote 

verslechtert.

Lont



CUSGP 65 100 Waarom zijn de rentelasten naar 3,27% gestegen? Wat is hiervan het effect op de nog af te sluiten 

leningen bv voor het zwembad? Welke leningen gaat u in de toekomst nog meer aan?  

1. De rentestijging die als voorbeeld wordt genoemd is door de BNG 

aangegeven en bepaald. 

2. De gemeente doet aan totaalfinanciëring en trekt geen leningen aan voor 

projecten(zoals zwembad). De gemeente is in 2022 nog een lening aangegaan 

waarvan de rentelasten in de begroting 2023 en volgende zijn opgenomen.

3. Dat is afhankelijk van de financiëringsbehoefte die er is.

Lont

CUSGP 66 154 Waarvoor wordt de reserve wegen aangehouden? Ligt hier concreet beleidswensen aan ten grondslag? 

Waarom wordt er niet toegevoegd of onttrokken?  

Het toevoegen of onttrekken vindt plaats op basis van een beheerplan. Op dit 

moment is dit beheerplan verouderd en zal op basis van de weginspectie van 

2022 worden herijkt. Wegens capaciteitsgebrek is het niet mogelijk geweest 

dit al in 2022 op te pakken. 

Kok

CUSGP 67 154 Waarom worden geen toevoegingen aan de parkeerreserve verwacht? Wordt deze niet gevuld als de 

parkeernorm wordt afgekocht bij ontwikkelingen?  

Op dit moment is het niet zeker dat er toevoegingen nav. ruimtelijke 

ontwikkelingen worden gedaan. Mocht dit zich wel voordoen informeren wij 

uw gemeenteraad hierover bij de verschillende P&C producten. 

Kok

CUSGP 68 RV1 Binnen de DVO passen 3 a 4 projecten. Momenteel zitten meerdere projecten in de pijplijn die niet 

uitgevoerd kunnen worden, maar ons inziens wel urgentie behoeven. Voor 2015 werd dit opgelost door 

extern projectleiders in te huren. Hoeveel externe inhuur is nodig om 4 extra projecten in de benen te 

helpen? Zou dit betaald kunnen worden door de legeskosten?  

Met alleen externe projectleiders/inhuur ben je er niet. Een project doet ook 

een beroep op capaciteit van de eigen beleidsadvisering en de 

ondersteunende bedrijfsvoeringsdiensten. Deze capaciteit is beperkt en kan 

niet alleen met externe inhuur worden opgevangen. Het absorptievermogen 

van de eigen organisatie om nog meer projecten op te starten is bereikt. 

Externen moeten namelijk ook worden begeleid en ondersteund. 

Nee. Vanuit de projecten Statenland, Oranje park, Kerkwetering en 

ontwikkeling Touwfabriek komen leges inkomsten. Hier staan echter ook 

kosten tegenover die voor deze projecten moeten worden gemaakt.

Teunissen

CUSGP 69 RV1 Vorig jaar is toegezegd te onderzoeken of de tractiemiddleen opgenomen kunnen worden in de DVO. 

Wat is de uitslag hiervan? 

Onderzoek overdracht van de financiële consequenties overdracht 

wagenpark en de gevolgen voor de DVO is door omstandigheden nog niet 

gestart. Uitgangspunt is om hier voor debegroting 2024 meer inzicht in te 

hebben.

Lont

CUSGP 70 RV3 Wat levert €25.000 aan 'pariticipatiebeleid' de burger op? Wat gaat er voor dit geld gebeuren? De €25.000,- per jaar is bedoeld voor het aannemen van een 

participatieadviseur. Het participatiekader is namelijk een theoretisch kader. 

Het vraagt om lokale doorvertaling.

Het college vindt dat er voldoende aandacht moet zijn voor de implementatie 

van het participatiekader en beleid binnen Oudewaterse projecten. De 

participatieadviseur kan ervoor zorgen dat het participatiekader op een 

Oudewaterse manier tot uitvoer komt. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van 

participatietrajecten in Oudewater hierdoor verbetert.

de Vries

CUSGP 71 RV3 Wat wordt bedoeld met een 'basisniveau' groenbeheer? Is dit zoals het was voor 2020? Basisniveau is conform de paragraaf kapitaalgoederen. Niveau B/C Kok

CUSGP 72 RV3 Zijn er geen middelen nodig om een sociaal akkoord op te stellen? Hiervoor is incidenteel 50.000 euro begroot voor 2023. Dit is opgenomen in 

de tabel 'incidentele kosten'  op pagina 5 van het raadsvoorstel behorende bij 

de programmabegroting. 

Kok

CUSGP 73 RV3 Wanneer verwacht u het sociaal akkoord te kunnen sluiten? In 2023 Kok

CUSGP 74 RV3 Hoe wordt de Raad betrokken bij het sociaal akkoord? Wordt zij beschouwd als partner? De raad is een van de partners die wordt betrokken, samen met 

maatschappelijke partners. Begin 2023 informeren we u over de planning en 

het proces om tot het sociaal akkoord te komen. 

Kok



CUSGP 75 RV3 Is het door de krapte op de arbeidsmarkt voor BOA's niet te verwachten dat op deze post 

onderbesteding gaat ontstaan? Kan deze post daaro niet lager worden ingeboekt? 

Het is een uitdaging om de vacature in te vullen vanwege de huidige krapte 

op de arbeidsmarkt, men werkt er hard aan om posities in te vullen. Echter, 

het vasthouden van de huidige formatie, of lager inboeken, op basis van het 

lastig invullen van vacatures, betekent ook dat we de komende jaren niet 

vooruit kunnen met een veiliger Oudewater. De overtuiging is dat we de 

capaciteit willen en kunnen opschalen, en dit uiteindelijk zal bijdragen aan 

een veiligere gemeente en bovendien ook een veiliger werkklimaat voor de 

BOA zelf. Het moeilijk invullen van vacatures moet dan (vooralsnog) niet 

leidend zijn.

de Vries

CUSGP 76 RV3 Wat is het verschil tussen een extra BOA en extra capaciteit OOV? De BOA zit bij vergunningen, toezicht en handhaving(VTH) en richt zich op 

andere (uitvoerende) taken dan OOV, hoewel men elkaar wel versterkt. De 

inzet van extra FTE aan BOA (VTH) geeft meer zichtbaarheid en vergroot de 

inzetbaarheid van handhaving op straat en zal zodoende bijdragen aan de 

openbare orde en veiligheid. Tegelijkertijd zien we behoefte aan 

doorontwikkeling van OOV in gemeente Oudewater, bijvoorbeeld bij 

specifieke expertises (intelligence, juridische kwaliteit) en kennis 

(arbeidsmigranten, cybercrime, ondermijning en privacywetgeving).

de Vries

CUSGP 77 RV3 Waarom zijn er geen extra middelen begroot voor inzet op (energie)armoedebestrijding? Dit komt door het proces. In de begroting worden de mutaties uit de 

kadernota opgenomen en de meerjarige mutaties uit de voorjaarsrapportage. 

Tijdens deze totstandkoming van deze P&C producten was nog geen zicht op 

deze middelen. In de voorjaarsrapportage 2023 doen we de gemeenteraad zo 

nodig een nieuw voorstel.

Kok

CUSGP 78 RV3 Hoe is de motie ‘Financien en vervolg fietsbeleidsplan’ d.d. 23 februari 2022 verwerkt in de begroting? 

Wat wordt van dit budget gedaan in 2023? 

6210 0023/38.351 fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda structureel 

budget van € 10.000 met ingang van 2023.

Kok

CUSGP 79 RV3 Waarom wordt het fietsbeleidsplan niet benoemd in de begroting? Wordt dit wel uitgevoerd? Welke 

zaken worden in 2023 ondernomen? 

In 2023 gaan wij actief met uw gemeenteraad in gesprek over het 

fietsbeleidsplan. Het plan vraagt een actualisatie en op basis van de 

actualisatie een uitvoeringsplan. Zie verschillenanalyse onder 2.1 

Vooruilopend hierop worden tellingen en onderzoeken naar fietsgebruik 

uitgevoerd. 

Kok

CUSGP 80 RV5 Waarom wordt er geen geld uitgetrokken voor fietsparkeerplekken rond de Markt? Zit dit niet al 

inbegrepen in de kosten van het masterplan binnenstad? 

Binnen het Masterplan wordt een optimalisatie van de fietsparkeerplekken 

meegenomen. Daarvoor is geen aanvullend budget nodig. Op basis van 

tellingen en monitoring bij het gebruik de komende jaren, wordt op basis van 

de geactualiseerde uitgangspunten uit het Fietsbeleidsplan een 

heroverweging gedaan. 

Kok

CUSGP 81 RV5 Wat zijn de kosten voor de vorige evealuatie DVO geweest? Afgerond 27K. Kok

CUSGP 82 RV5 Hoe verhoudt de incidentele uitname tbv het CWP uit de AR zich tot de onder druk staande 

weerstandsratio?

Deze heeft een negatief effect op de weerstandsratio. Zie ook hetgeen staat 

opgenomen onder het kopje Financiën van het raadsvoostel.

Lont

Progressief Oudewater 83 44 4.7.3 Worden naast prestatieafspraken met de Woningraat ook prestatieafspraken gemaakt met 

particuliere verhuurders? 

Nee. De prestatieafspraken worden alleen gemaakt tussen de 

woningbouwvereniging, gemeente en huurders (vertegenwoordigd in de 

huurdersvereniging).  

Teunissen



Progressief Oudewater 84 49 Onder ambities wordt opnieuw gesproken over het voorstel om gymzaal De Eiber af te stoten. Wordt 

voorafgaand aan deze afstoting met de gebruikers en oudewater vitaal een impact analyse gemaakt van 

het sluiten van deze sportaccommodatie op het bewegingsonderwijs van de kinderen op de betreffende 

scholen uitgaande van verschuiving naar De Noort Syde. . 

Met de gebruikers van De Eiber zullen voorafgaand aan de definitieve 

besluitvorming, gesprekken gevoerd worden over de inpassing in sporthal De 

Noort Syde.

Teunissen

Progressief Oudewater 85 53 Kan het college aangeven op basis van welke onderbouwing de aanname van maatschappelijk effect 5.3 

wordt gemaakt? 

Het uitgangspunt hiervan is ‘zien sporten resulteert in gaan sporten’. 

Wanneer inwoners zien met welk plezier er bewogen wordt is het 

aannemelijk dat niet-sporters zich sneller aanmelden bij een sportaanbieder. 

Daarnaast zorgt het ervoor dat sporters die willen stoppen met hun eigen 

sport sneller bekend raken met andere sportmogelijkheden en dus in plaats 

van te stoppen met sporten ervoor kiezen om elders lid te worden.

Kok

Progressief Oudewater 86 53 Is bekend vanuit de bewegingsmonitor onder basisschoolleerlingen jaarlijks uitgevoerd door de 

buurtsportcoaches hoeveel kinderen lid zijn en actief deelnemen aan een sportvereniging? 

Door de buurtsportcoaches wordt niet jaarlijks een beweegmonitor 

uitgevoerd waarin deze informatie naar voren komt. Wij zijn daarom op dit 

moment niet in staat om aan te geven hoeveel kinderen lid zijn van een 

sportvereniging.  

Kok

Progressief Oudewater 87 54 Kan het college aangeven waarop de begroting van 82.689 is gebaseerd vanaf 2024 en verder? De begrote bedrag is voor de kosten van het gymnastiekonderwijs en overige 

kosten zoals het opstellen van de leerlingenprognoses en andere 

beleidsmatige zaken.

Lont

Progressief Oudewater 88 57 Wij missen in het programma 6 een invulling aan de geuitte wens in het hoofdlijnenakkoord en breder in 

de gemeenteraad voor innovatieve woonvormen zoals tiny houses, hofwoningen, transitie van erf naar 

bewoning en cooperatief of particulier collectief opdrachtgeverschap. Kan het college een toelichting 

geven waarom hier geen resultaat voor afgesproken is?

De ruimte voor innovatieve woonvormen is opgenomen bij het onderdeel 

omgevingsplan (6.3). Het staat specifiek benoemd bij resultaat 6.3.3. Ook 

worden de innovatieve woonvormen meegenomen in het gebiedsdekkend 

omgevingsplan (6.3.1.).

Teunissen

Progressief Oudewater 89 56 & 

61

In de ambities wordt aangegeven dat de omgevingswet meer afstemming vraagt. In maatschappelijk 

effect punt 6.3 sluit hier ook bij aan. Onze verwachting is dat hier een samenhang is met de ontwikkeling 

van het participatiebeleid in de gemeente Oudewater. Is onze verwachting hierover juist en wordt in het 

participatiebeleid wat ontwikkeld wordt in programma 1 ook de participatie in de ruimtelijke 

ontwikkeling en wonen expliciet meegenomen en op elkaar afgestemd qua tijdspad? 

Uw verwachting hierover is juist.

Beleid voor participatie (breder dan alleen voor de Omgevingswet), en 

voorbereiding van de Omgevingswet worden in samenhang ontwikkeld qua 

inhoud en tijdpad.

Teunissen

Progressief Oudewater 90 57 Kan het college aangeven hoe zij komt aan het percentage 30% sociale woningbouw in de gemeente 

Oudewater wat aansluit bij de ambities van het Rijk? Het recente woningbouwprogramma van het rijk 

spreekt over 2 op de 3 nieuwbouw huizen die in het betaalbare segment vallen zijn de 40% huur en 

koopwoningen en 30% sociale huurwoningen waarbij het streven is naar een aandeel van 30% sociale 

huur in de woningvoorraad per gemeente. De sociale huur woningvoorraad in de gemeente Oudewater 

is op dit moment ver onder de 30% en in die zin is een forse inhaalslag wenselijk de ambities van het Rijk 

volgend. Graag een toelichting hierop. 

Zoals aangeven in de brief van de provincie aan het Rijk (bijlage 3 bij 

D/22/074196) zetten we ons in om het aandeel sociale huur/ betaalbaar te 

vergroten, ook in de gemeente Oudewater. Om echter te voldoen aan de 

ambities van het Rijk zijn zowel fiscale als financiële arrangementen nodig. Op 

dit moment zijn we, als regio U10, volop met het Rijk en de provincie in 

gesprek over hoe en op welke manier we de ambities van het Rijk tot 

uitvoering kunnen brengen. Dit wordt opgenomen in de woondeal 2022.  In 

Q1 2023 verwachten we de raad hierover te kunnen informeren. 

Teunissen

Progressief Oudewater 91 58 Kan het college aangeven wat zij nu hanteren als aandeel woningen voor middeninkomens Statenland 

om straks te kunnen aangeven wat vergroot is? Wetende ook dat er geen woningprogramma voor 

Statenland is vastgesteld in de gemeenteraad anders dan dat de grond 2,5M moet opleveren voor de 

financiering van het zwembad. 

Het woningbouwprogramma (inclusief aandeel woningen voor 

middeninkomens) wordt gelijktijdig met het beeldkwaliteitsplan ter 

besluitvorming aan u als Raad aangeleverd.

Teunissen

Progressief Oudewater 92 59 &60 Kan het college aangeven op welk moment de gemeenteraad de kaders in de vorm van een 

woonprogramma voor de woningbouw aan Statenland, Kerkwetering en Touwbaan Complex kan 

vaststellen en hoe dit zich in de tijd verhoudt tot de resultaten genoemd in 6.2.1, 6.2.3 en  6.2.5? 

De woningbouwprogramma’s van (6.2.1.) Statenland, (6.2.2.) Kerkwetering 

en (6.2.4) Touwbaan worden gelijktijdig met het beeldkwaliteitsplan aan u als 

Raad ter besluitvorming aangeboden. De planning voor het 

beeldkwaliteitsplan voor Statenland staat gepland in 2023. Voor de andere 

twee locaties is dit nog niet bekend.  

Teunissen



Progressief Oudewater 93 63 Kan het college aangeven hoe de transformatie van het cultuurhuis en de beschikbaarheid van 

schoollokalen zich verhoudt tot de geplande woningbouw aan met name de Kerkwetering? 

De beschikbare capaciteit aan lokalen wordt in de leerlingenprognose die elke 

twee jaar voor een periode van 20 jaar wordt opgesteld, getoetst aan het te 

verwachten aantal leerlingen. Dit is een demografische prognose waarin ook 

toekomstige woningbouwaantallen in worden meegenomen, ook die voor het 

gebied aan de overzijde van Kerkwetering. De laatste prognoses laten zien 

dat het verantwoord is minimaal vier lokalen in het Cultuurhuis blijvend te 

onttrekken aan het onderwijs.

Teunissen

Progressief Oudewater 94 67 Kan het college een toelichting geven hoe inspanning 7.1.3.1 en met name de bewoording maximaal 

zich verhoudt tot de wens om betaalbare woningen te bouwen? 

Hierbij wordt bedoeld dat het gaat om maximale resultaten in het licht van 

het geldende beleid, waaronder de woonvisie. 

Teunissen

Progressief Oudewater 95 70 Aanbevolen wordt vanuit rijksoverheid om de extra algemene uitkering weg te zetten als spaarpot voor 

'het ravijn' jaar 2026. Dit is in de de voorgestelde programmabegroting niet de gemaakte keuze. Kan 

college hier een toelichting opgeven en aangeven welke risico's dit geeft? 

Het voorstel is de begrotingsoverschotten 2024 en 2025 te storten in de 

Algemene Reserve om risico's af te dekken en tekorten op te vangen. Bij de 

septembercirculaire heeft het Rijk al aangekondigd gemeenten tegemoet te 

komen voor het Ravijnjaar. Mogelijk wordt deze eerste toegezegde 

tegemoetkoming de komende jaren hoger. Het risico is het begrotingssaldo 

2026 dat structureel gedekt moet worden.

Lont

Progressief Oudewater 96 74 Kan het college aangeven hoevaak gebruik is gemaakt van de kwijtscheldingsregeling van de gemeente 

in 2022 en 2021? 

In 2021 zijn 819 verzoeken geheel of gedeeltelijk toegewezen. In 2022 zijn dat 

er tot op heden 763.

Lont

Progressief Oudewater 97 78 Kan het college een toelichting geven op wat een redelijke omvang van de voorziening 

afvalstoffenheffing is? Dit in relatie tot de huidige verhoging van het tarief en tegelijkertijd bijna 

verdubbeling van de storting in de voorziening. 

Als de tarieven voor 2023 gelijk blijven aan die van 2022 dan is er op 

begrotingsbasis een kleine storting (begroot 10K) in de voorziening. Daarmee 

zou deze eind 2023 op €106K uitkomen. Streven is een voorziening te vormen 

van c.a. 10% van de begroting (ofwel ongeveer 150K) om tegenvallers op te 

vangen. Ter illustratie, dit jaar moest in de najaarsrapportage 40K worden 

afgeraamd als gevolg van hogere inzamelkosten en lagere opbrengsten PMD. 

Ook leiden geopolitieke ontwikkelingen tot onrust op de grondstoffenmarkt 

en zijn (bijvoorbeeld) nieuwe containers sterk in prijs gestegen. Dit vraagt om 

een adequate voorziening. In het herziene grondstoffenbeleidsplan zal verder 

ingegaan worden op de maximale hoogte van deze voorziening.

Lont

Progressief Oudewater 98 79 Kan het college aangeven wat een redeljke omvang van de voorziening rioolriolering is? Dit in relatie tot 

de huidige verhoging van het tarief en een begrote 200.000 hogere storting in de voorziening tov 2022. 

In het GWP 2020-2024 is opgenomen dat de rioolheffing in 2020-2024 

jaarlijks met 10% en en in 2025 met 3% (excl.inflatie). Daarna kan de 

rioolheffing, zover nu kan worden ingeschat, gelijk blijven. Er is voor gekozen 

om in de eerste jaren het tarief fors te laten stijgen zodat na die periode het 

tarief stabiel kan blijven.

Lont

Progressief Oudewater 99 84 Kan het college een toelichting geven op de reserve sociaal domein in de tabel van 129K? Aangegeven 

wordt dat hiervoor geen bestemming is opgenomen. Is deze vrij besteedbaar? Door welke 

omstandigheid (onderbenutting) is deze reserve ontstaan? 

De toelichting op de reserve sociaal domein is opgenomen voor de tabel op 

pagina 150 van de begroting. De reserve is nog steeds beschikbaar om extra 

lasten in het Sociaal Domein op te vangen.

Lont

Progressief Oudewater 100 nvt Kan het college een nadere duiding geven op de geleverde diensten vanuit Woerden gedekt met de DVO 

van 5,9M. Met een verdeling van de kosten naar programma en specifieke projecten? Wordt er vanuit 

de gemeente Woerden een urenregistratie bijgehouden? 

Met het bedrag van 5,9 miljoen worden alle going concern 

diensten/producten geleverd. Als er extra zaken noodzakelijk zijn wordt dit 

opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst. Zijn er andere extra zaken, zoals 

nu het CWP, ontvangt de raad  hierover een voorstel.

Kok



Progressief Oudewater 101 nvt Wij missen in het programma 6 een invulling / resultaat aan het regulieren van de woningmarkt in 

Oudewater met behulp van diverse volkshuisvestingsmaatregelen. Ook missen wij een resultaat voor 

het herzien van de woonvisie. Kan het college hier een toelichting op geven? 

In 2022 is er gewerkt aan verschillende volkshuisvestingsmaatregelen. In 

januari is de doelgroepenverordening aangenomen. De definitie van wonen 

(tegengaan verkamering) wordt op dit moment voorbereid in een 

paraplubestemmingsplan. De huidige woonvisie is actueel en vooral gericht 

op doorstroming en groei vanuit Oudewater. Deze wordt herzien in 2025 en 

is opgenomen bij de inspanningen voor 2025.  

Teunissen

Progressief Oudewater 102 nvt Wij missien in het programma 6 een invulling van de motie M1 rev van 9 juni over de Omgevingsvisie 

Oudewater. Kan het college hier een toelichting op geven? 

Het pva  vervolgproces uitwerking omgevingsvisie wordt in afstemming met 

coalitieakkoord, het college-werkprogramma en de algemene prioritering 

binnen het domein ruimte uitgewerkt. Dit is nog in ontwikkeling en 

terugkoppeling naar de raad volgt nog. 

Teunissen

Progressief Oudewater 103 nvt Wij missien in het programma ruimte voor onderzoek naar alternatieven voor de DVO 

samenwerkingsvorm met Woerden. Kan het college hier een toelichting op geven?  

Deze zijn niet aan de orde. Kok


