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Technische vragen over de Najaarsrapportage 2021 Oudewater

Fractie
nr. vraag

Vraag Antwoord 

CDA 1 Wat betekent de afkorting “BN” in de tabel met mutaties. Budgettair Neutraal. Dit heeft dus geen effect op het begrotingssaldo.

CDA 2 De bijdrage-storting parkeergeld is gestort in de reserve Parkeren voor realisatie 

parkeerplaatsen. 

Vraag: Hoeveel geld is gestort en vanuit welke projecten is dat geld afkomstig.

Er wordt bij de Najaarsrapportage 2021 € 30.000 gestort in de reserve Parkeren. 

€ 25.000 vanuit het project Visbrug 4 en € 5.000 vanuit het project Wijdstraat 4.

CDA 3 Hogere algemene uitkering op basis van septembercirculaire. 

Vraag: hoe zeker is dit geprognosticeerde bedrag van 394.211,=  inmiddels.

Zeker, gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

CDA 4 Weerstandsratio. Wanneer zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals gesteld 

in de laatste zin. Welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk als dit weerstandsratio 

onder de vereiste norm blijft.

Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk als de weerstandsratio onder de 1 komt. Maatregelen 

waar wij aan denken zijn een verhoging van de stand van de Algemene Reserve (AR) of het 

verlagen van het risicoprofiel. Bij punt 4 van de voorstellen die bij de Programmabegroting 2022-

2025 wordt gedaan, doen wij het voorstel om de stand van de AR te verbeteren.

CDA 5 Programma 3: Sociaal domein. De paragraven 3.2.1, t/m 3.2.4 staan op indicator “2” 

waarbij gesteld wordt dat op dit moment geen uitspraak gedaan jan worden over de 

voortgang omdat in september de GGD Gezondheidsmonitor verschijnt. 

Vraag: Gaarne een overzicht op alle 4 paragraven van ondernomen acties de afgelopen 3 

jaar om het algemene doel “De zelfredzaamheid onder ouderen te vergroten en de 

eenzaamheid onder ouderen gelijk te laten blijven cq te verkleinen. 

Gelet op de uitgebreidheid van het antwoord wordt verwezen naar bijlage 2 : "antwoord op vraag 

5 NJR".

CDA 6 Project Schuylenburcht. Bij 6.2.3 staat dat naar verwachting er een procedure komt bij de 

Raad van State. Vraag:  waar is die verwachting op gebaseerd.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend. Eén van de zienswijze betrof enkel 

wat vragen over de omgevingsvergunning en parkeren. De zienswijze van de VVE IJsselstaete 

betrof een uitgebreid document, waarin heel veel punten aan de orde kwamen. De VVE heeft 

aangegeven van verdere stappen af te zien. Het is niet uitgesloten dat er individuen verdere 

stappen ondernemen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 20 oktober tot en met 30 

november 2021 ter inzage. Dit is de termijn waarbinnen men beroep kan aantekenen. 

CDA 7 Bij paragraaf 7.2.2 wordt een indicatie “1” gegeven op het naleven en handhaven van de 

notitie Financiële Sturing. In die notie staat onder meer bij het hoofdstuk “Ratio 

Weerstandsvermogen” dat indien de ratio op enig moment beneden de ondergrens van 

1,0 komt het college voorstellen doet om het beschikbare weerstandsvermogen te 

verhogen of de risico’s te verminderen.

Vraag: wanneer kan de raad een dergelijk voorstel tegemoet zien nu de weerstandsratio al 

enige tijd (ruim) onder de 1,0 zit.

Verwezen wordt naar het antwoord dat is gegeven bij vraag 4. Afhankelijk van de ontwikkeling van 

de weerstandsratio en kansen om deze te versterken, komen wij met aanvullende voorstellen.



Bijlage 2: Antwoord op vraag 5 NJR. 
 

Vraag: 
Programma 3: Sociaal domein. De paragraven 3.2.1, t/m 3.2.4 staan op indicator “2” waarbij gesteld 
wordt dat op dit moment geen uitspraak gedaan jan worden over de voortgang omdat in september 
de GGD Gezondheidsmonitor verschijnt.  
Vraag: Gaarne een overzicht op alle 4 paragraven van ondernomen acties de afgelopen 3 jaar om het 
algemene doel “De zelfredzaamheid onder ouderen te vergroten en de eenzaamheid onder ouderen 
gelijk te laten blijven cq te verkleinen. 
 
Antwoord: 
Het staat wat verwarrend geschreven. We kunnen nog geen uitspraak doen over het resultaat, 
omdat deze gekoppeld zijn aan de resultaten van het GGD onderzoek. De inspanningen die hieraan 
gekoppeld zijn lopen veelal op schema. We hebben onder andere de volgende inspanningen gedaan 
ten behoeve van het doel 'Zelfredzaamheid onder ouderen te vergroten en de eenzaamheid onder 
ouderen gelijk te laten blijven c.q. te verkleinen.  
  
Zelfredzaamheid en vrijwilligers 
•             Vernieuwing Sociale kaart Oudewater en website Stadsteam.  
•             Bekendheid gegeven aan inkomensondersteuning (pagina komt in Q4 2021 in de IJsselbode).  
•             Preventief huisbezoek is gestart met o.a. als doel op te halen wat inwoners nodig hebben 
om zelfredzaam te zijn. Deze vrijwilligers laten ook informatie achter bij de inwoners en kunnen hen 
verwijzen naar het Stadsteam.  
•             Onderdeel van het sportakkoord is bewegen voor ouderen (o.a. wandelgroep, beweegkaart, 
online en offline sessies).  
•             Aandacht in preventieakkoord voor Ouderen. 
•             Ondersteunen van verschillende nieuwe lokale initiatieven, zoals het Touwteam.  
  
Eenzaamheid: 
•             Open Tafel over eenzaamheid georganiseerd voor alle organisaties in Oudewater. 
•             Vervolg workshop over signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. 
•             In coronatijd een digitale Netwerktafel Eenzaamheid gestart. Inmiddels is die verbreed tot 
Netwerktafel Ouderen. Daar ontstaat samenspel tussen organisaties.  
•             In 2020 een programma gemaakt voor de Week van de Ontmoeting (die vanwege corona 
niet door kon gaan). In 2021 weer een Programma gemaakt met een aanbod van 13 organisaties.  
  
Mantelzorg: 
•             Mantelzorg als onderdeel van de brede intake van het Stadsteam 
•             Het onderwerp mantelzorg is besproken aan de verschillende overlegtafels, zoals bij de 
participatieraad en de netwerktafel Ouderen.  
•             Jaarlijkse uitreiking van de mantelzorgwaardering.   
  
Vervoersvoorzieningen: 
•             Sociale kaart aangevuld met info over vervoer.  
•             Vrijwillige hulpdienst extra onder de aandacht gebracht in de IJsselbode. 
  
Voorbereid op calamiteit: 
Berichten in IJsselbode over Corona. Workshop aangeboden van Rode Kruis (Goed Voorbereid). 
  
Samenhang in de ouderenzorg: 
•             4 keer per jaar komt de Werkgroep Ouderen Langer Thuis bij elkaar, bestaande uit 
Stadsteam, wijkverpleging, Wulverhorst en gemeente /WMO-beleidsadviseur. Daar wordt afgestemd 
over zorg en ondersteuning, de raakvlakken, de grensgebieden/knelpunten en de oplossingen zodat 



de inwoners geen hinder ondervinden van de schotten en krijgen wat ze nodig hebben. Dat kan ook 
ondersteuning zijn van het voorliggend veld.  
  
Afspraken woonaanbod: 
•             Er zijn afspraken met De Wulverhorst en De Woningraat over het bouwen en toekennen van 
zorggeschikte woningen. De plannen voor Oranjepark 2 en voor de Schuylenburcht zijn in gevorderd 
stadium.   
  
Algemeen: 

• Deurbeleid : Samen met betrokken organisaties een vertrouwens relatie opbouwen met onze 
inwoners, zodat mogelijke problemen vroeg worden gesignaleerd. 


