
nr. vraag
Bladzijde 

nummer

Vraag Antwoord 

1 4
Hoe groot is de uitname uit de post onvoorzien? Hoe vaak is deze post in de afgelopen 

jaren gebruikt? Hoeveel resteert op deze post na de uitname?

2 5
Onder 1c. Waarom mogen de afzonderlijke posten niet opgenomen worden van de 

provincie? 

3 6
Wanneer vindt besluitvorming over de herverdeling van het GF plaats? Wordt rekening 

gehouden met een bedrag dat lager zal zijn dan de nu genoemde €50?

4 6
De onbenutte belastingcapaciteit is €536.000. met welk percentage zou de OZB stijgen 

mochten we dee capaciteit willen benutten? 

5 6

Welke stappen zijn en worden gezet om een alternatieve invulling te geven aan het 

cultuurhuis? Wanneer verwacht het college resulaten te kunnen presenteren? 

6 6
Klepper: opbrengst van de verkoop van het cultuurhuis al opgenomen in de begroting? 

Welk bedrag verwacht u hiervoor? 

7 6
Hoe ziet het meerjarensperpectief van de begroting eruit als de Klepper verkocht wordt 

aan derdenb? 

8 6
Wat zijn de jaarlijkse lasten van de Klepper na renovatie (beheer en onderhoud, 

kapitaallasten)?

9 6
Wanneer verwacht het college besluitvorming over de Klepper aan de raad te kunnen 

aanbieden? 

10 7
Zwembad: wanneer verwacht u finale besluitvorming over het zwembad aan de Raad voor 

te leggen? Kan dit uit binnen de gestelde financiele kaders? 

11 8

Met welk percentage neemt de lastendruk voor resp. 1 en meerpersoonshoudens toe? 

Hoe verhoudt de lastendruk (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) tot omliggende gemeenten 

Lopik, Woerden, Krimpenerwaard, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk? 

12 8

Afvalstoffenheffing: waarom is het verschil tussen een en meerpersoonshuishoudens in 

stand gehouden en niet verminderd (raadsmeerderheid gaf aan voor een eerlijkere 

verdeling tussen 1 en meerpersoonshuishoudens, maar wachtte een eerste evaluatie af)? 

Technische vragen over Programmabegroting 2022-2025

Fractie:



13 12
Hoe vaak zal handhaving het foutparkeren in de binnenstad controleren in 2022? Neemt 

dit toe ten opzichte van 2021? 

14 12
Hoe vaak zal handhaving het foutparkeren van fietsen bij de bushalten controleren in 

2022? Neemt dit toe ten opzichte van 2021?

15 13 Wat is de financiele bijdrage van Oudewater aan de U16?

16 17
Is het in september verhoogde budget voor de Vrouwenbrug meerjarig verwerkt in deze 

begroting?  

17 19

Zijn de kosten voor ecologisch groenbeheer hoger dan regulier groenbeheer? Wat zijn de 

kosten om een ecologisch beheerd terrein weer regulier te beheren? 

18 22
Hoe wordtde samenwerking met de Wulverhorst in het sociaal domein vorm gegeven? 

Waarom wordt dit niet benoemd in de paragraaf sociaal domein? 

19 37

Waarom ontbreekt het behoud van cultureel erfgoed in bezit van de gemeente, 

waaronder het schilderij ‘De Weeskinderen van Oudewater’ bij de inspanningen op 

cultureel gebied? 

20 42 In welk stadium bevindt zich de herontwikkeling van de locatie van de Eiber?  

21 43
In welk kwartaal verwacht het college een lokaal vitaliteitsakkoord te kunnen 

presenteren? Hoe wordt de raad hierin gekend? 

22 48 Overweegt het college een zelfbewoningsplicht in te voeren? 

23 49
Hoeveel woningen zijn er in de afgelopen jaren opgeleverd? Hoeveel worden er in de 

komende jaren opgeleverd? 

24 66
Waarom is verplaatsing skeelerbaan als risico van €600.000 opgenomen? Deze gaat 

sowieso komen.

25 66 Gaat de provincie akkoord met een weerstandsvermogen  in 2025 op -0,5. 

26 71

De belastincapaciteit is in 2021 128%, de jaren erna 139%. Met welk percentage OZB-

verhoging is de begroting meerjarig sluitend? Zijn er nog andere instrumenten die de 

gemeente overweegt in te zetten (bv. verkoop vastgoed). 


