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nr. vraag vraag Antwoord Portefeuille 

houder 

1 Wij hebben toch geen materieel op onze begroting? We nemen diensten af en al het 

materieel is overgegaan naar Woerden. Waarom moeten wij investeren in materieel? 

Versnipperaar. Wij betalen toch voor de diensten?

In 2015 heeft oudewater besloten om de voertuigen en bijbehorend 

materiaal in eigen beheer te houden en niet over te dragen aan 

Woerden en is buiten dvo gehouden.

Lont

nr. vraag vraag Antwoord Portefeuille 

houder 

1 pagina 2 zijn voor 2021 veel incidentele kosten opgenomen. Verwacht u voor 2022/2024 

geen incidentele kosten?

De Voorjaarsrapportage heeft betrekking op het jaar 2021. Tijdens de 

bekende P&C momenten zullen wij over de dan bekende 

verwachtingen rapporteren.

Lont

2 Vervanging versnipperaar 21.167. Word deze versnipperaar alleen in Oudewater gebruikt? De gemeente Woerden en Oudewater maken in het kader van een zo 

efficient mogelijke bedrijfsvoering gebruik van elkaars 

materieel/tracie. Hier wordt in de planning voor beide gemeenten 

rekening mee gehouden. De nieuwe versnipperaar van Oudewater kan 

dus ook in Woerden ingezet worden, net zoals de versnipperaars van 

Woerden ingezet worden in Oudewater.

Lont

3 Knotten bomen Lange Linschoten 10.000. We hebben wel een bomenplantdag, zijn er 

mogelijkheden om in Oudewater Bomenknotdagen te organiseren?

Voor het project aan de Lange Linschoten is een uitgebreide poging 

gedaan om een knotploeg op te richten om het knotwerk van de 

gemeente (gedeeltelijk) over te nemen. Deze poging is echter niet 

geslaagd door te weinig animo.  Dit houdt verband met de locatie van 

onze knotbomen, hangend boven het water en direct langs wegen. 

Ook moeten wij een grote productie draaien met circa 4.300 

knotbomen en daarmee ruim 1.000 knotbomen per jaar om te 

knotten. Knotdagen zullen de productie verlagen omdat bewoners, 

mocht er animo voor zijn, begeleiding nodig hebben. Het organiseren 

van knotdagen is daarmee niet haalbaar binnen de huidige capaciteit 

en zal geen besparing opleveren. 

Duindam

4 Toezegging Rijk Jeugd voor Oudewater 167.000. Landelijk 738 miljoen. Recent is er 

landelijk 1,3 miljard extra vrijgemaakt. Valt er voor Oudewater nog bij te ramen?

In de kadernota is een voorlopig bedrag opgenomen vanaf 2022. Lont

5 Om de jeugdzorg effectief en beheersbaar te houden zal het nieuwe kabinet ongetwijfeld 

met structurele financien komen. Kunnen we voor de jaren 2022/2024 hier onze 

begrotingen al op aanpassen?

Nee doordat hierover nog niets bekend is, wordt hiervoor nog niets in 

de begroting opgenomen.

Lont
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nr. vraag vraag Antwoord Portefeuille 

houder 

1 Tot welke datum is de voorjaarsrapportage bijgewerkt, m.a.w. welke tussentijdse 

financiële besluiten van het college met struturele doorwerking zijn nog niet in deze 

voorjaarsrapportage opgenomen?

De informatie is gebaseerd op hetgeen half april in de organsiatie 

bekend was. Hierna is geen verder uitvraag gedaan.

Lont

nr. vraag vraag Antwoord Portefeuille 

houder 

1 Horeca coördinatie betreft een budgetverschuiving, maar zijn hier concrete plannen voor 

deze 20k per jaar of kan dit vervallen?

De komende 4 jaar zal er per jaar 20K worden gebudgetteerd om 

binnen Oudewater een functie van horeca coördinator mogelijk te 

maken. 

Afgelopen 2 jaar (voor en tijdens de Corona crisis) is duidelijk zichtbaar 

geworden dat er binnen Oudewater een integraal aanspreekpunt mist 

op het gebied van horeca (horecacoördinator) naar zowel de 

ondernemers en de inwoners toe als naar het bestuur. 

Ervaring leert dat verschillende beleidsvelden en stakeholders  

betrokken zijn bij horeca vraagstukken wat een integrale benadering 

vraagt en hierbij is meer nodig dan enkel 'de basis' op orde waar het 

budget eerder voor toegekend was. Om te komen tot de gewenste 

integrale benadering van de vraagstukken die er liggen (mede a.g.v. 

COVID-19) is meer (plaatselijke) kennis en capaciteit benodigd dan dat 

er voor Oudewater vanuit de DVO beschikbaar was. Door deze 

budgetverschuiving kan er komende 4 jaar geïnvesteerd worden in 

integrale capaciteit op het gebied van horeca naar toekomst toe 

(beleid/terrassen/toezicht, handhaving en horecaconvenant).  Met het 

vrijmaken van capaciteit voor een horecacoördinator voor gemiddeld 4 

uur per week voor de komende 4 jaar wordt het beschikbare budget 

van € 80.000,- efficiënt en effectief ingezet.   

Duindam

2 Versnipperaar, van bomen? Zit dit niet in de DVO? Oudewater betaalt toch niet sec de 

aanschaf van nieuw materiaal?

In 2015 heeft oudewater besloten om de voertuigen en bijbehorend 

materiaal in eigen beheer te houden en niet over te dragen aan 

Woerden en is buiten dvo gehouden.

Lont

3 OZB 2021 is toch aangepast n.a.v. een foute berekeing, had er dan niet een extra last 

(mindere inkomsten) in 2021 zichtbaar moeten zijn?

Het herstel van het OZB-tarief heeft de te hoge opbrengst 

gecorrigeerd. Hierdoor is de opbrengst conform begroting. 

Lont

4 Op blz. 4 staat dat een eenmalige bijdrage van € 25k voor berichtenverkeer Stadsteam 

vervolgens een besparing structureel van € 20k per jaar zal opleveren. Is deze structurele 

besparing ook opgenomen? Zo nee, waarom niet? 

Ja de structurele besparing is opgenomen (zie overzicht op pagina 2). Lont/Duindam

Fractie: VVD-D66

Fractie: CDA



5 Op blz. 7 staat een reparatie van het riool van € 30k in de nieuwe wijk bij Kardeel. Hoe kan 

dat aangezien dit allemaal recent is aangelegd? Valt dit niet onder de garantie? En waarom 

is de aannemer hier niet verantwoordelijk voor?

Het is inderaad recent aangelegd, maar niet van voldoende kwaliteit. 

Dez aannemer is zeker verantwoordelijk voor het leveren van goed 

werk, maar hij is failliet gegaan en daarmee is ook de mogelijkheid om 

de schade op hem te verhalen verdwenen.

Lont


