
Onderwerp Bezuiniging Maatschappelijk effect 2021 stoplicht 

Openstelling telefooncentrale Geen openstelling van de telefooncentrale op 

vrijdagmiddag (DVO wijziging).

De gemeente heeft de wettelijke taak om inwoners te voorzien van 

informatie, dit doet men via de telefooncentrale. De mogelijkheid bestaat 

om de telefooncentrale af te schalen met een halve dag op vrijdagmiddag. 

De andere dagen is de vraag naar de telefooncentrale groot en zou het 

alleen maar een verschuiving opleveren naar een ander moment in de 

week. 

5.000

a

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie Cultuurbudget Voor dit kleine budget wordt een groot maatschappelijk effect bereikt. 

Cultuurbeleid is opgesteld in samenwerking met de cultuurcoach en sector. 

In 2020 is er ruimte gemaakt binnen het recreatie en toerisme budget om 

de cultuursector te kunnen ondersteunen vanaf 2021. Als dit bezuinigd 

wordt, dan kan er alsnog niets geinitieerd of ondersteund worden op het 

gebied van talentontplooiing met cultuur in Oudewater. Er is ook geen 

ambtelijke capaciteit voor geraamd. Het effect van wegbezuinigen is het 

niet behalen van een coalitieafspraak.

3.500 a

Bevordering toerisme en openluchtrecreatie Mozaïek picknickbanken Er worden geen aanvullende picknickbanken geplaatst bij de Grote Gracht & 

Hekendorp.

1.500 a

Coordinatie milieu Interne doorbelasting werkzaamheden ODRU 

voor ruimtelijke plannen en bouwvergunningen 

verrrekenen in de begroting

Geen. 44.000

a

Herzien oude huurovereenkomsten Klein onderhoud beleggen bij huurder middels 

demarcatielijst conform ROZ-model

huurder krijgt meer verantwoordlijkheid maar ook hogere kosten - deze 

maatregel zal daardoor kostprijsverhogend werken ten aanzien van de 

diensten en/of producten die de huurder aanbiedt --> doorbelast aan 

eindgebruiker. effect op begrotingdruk reserve voorziening onderhoud (10 

jaargemiddelde)

2.250 a

Landschapsbeleid Over binnen dit budget. Budget is over. Binnen het huidige budget is een bedrag over van 2719,79 dat terug kan 

vallen naar de begroting. 

2.720 a

Opteren BTW belaste verhuur Museum de 

Heksenwaag en Touwmuseum

BTW valt vrij over uitgaven in de exploitatie 

waarover nu BTW verschuldigd is (BTW 

aftrekbaar), overleg met Sander Reibestein 

noodzakelijk

Geen,  effect op begrotingdruk reserve voorziening onderhoud (10 

jaargemiddelde)

1.050 a

60.019


