
nr. vraag Bladzijde 

nummer

Vraag Antwoord 

1 8

Bij pt 3 Afvalstoffenheffing staat: Omdat bij een deel van de Raad leeft dat 

eenpersoonshuishoudens relatief veel betalen is bij de tariefstelling de verhouding 

tussen een- en meerpersoonshuishoudens constant gehouden. Bij het gewoon 

procentueel verhogen van beide tarieven neemt het verschil immers toe. Vraag: was het 

nou niet juist de bedoeling van een deel van de Raad dat dit verschil groter zou worden?

2 o.a. 114

Ook nu worden weer voorstellen voor het doen van vervangingsinvesteringen t.b.v. de 

bedrijfsvoering (voertuigen). Onze fractie heeft al regelmatig gevraagd om een overzicht 

van de middelen die de gemeente in eigendom heeft en dus op de balans moeten staan. 

Tot op heden hebben we een dergelijk overzicht niet gekregen, ondanks de gedane 

toezeggingen. Dus wederom: kunnen we een dergelijk overzicht krijgen? En niet alleen 

van de voertuigen, maar ook van andere zaken zoals machines, gereedschappen, 

meubilair, computers etc.

3 4 Gesteld wordt dat de groene en oranje onderwerpen uit de kadernota zijn meegenomen 

in de begroting. Bij veel van deze onderwerpen (met name bij de oranje) stonden echter 

geen bedragen. Vraag: op welke wijze zijn deze onderwerpen meegenomen?

4 21 Onder 2.1. en 2.4 wordt melding gemaakt van hogere kapitaalslasten. Vraag: waardoor 

worden deze veroorzaakt en zijn ze onvermijdbaar?

5 21 Waardoor worden de hogere lasten bij 7.3 (B-waste) veroorzaakt?

6 21 Onder 7.2. is sprake van een hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing. Wat 

zijn de concrete gevolgen in 2022, indien de storting gelijk blijft aan 2021?

7 21/40 Onder 7.3. en 7.5 is sprake van een extra geld voor onderhoud stadserf en aula. Vraag: 

wat zijn de concrete gevolgen in 2022 voor de staat van onderhoud van beide objecten, 

indien deze extra middelen niet beschikbaar worden gesteld? Geldt mutatis mutandis 

ook voor onderhoud de Heksenwaag. (pagina 40 pt 5.2)

8 40/41 Onder 3.3 staat dat de toename van de baten en de lasten bij "bedrijfsloket" budgettair 

neutraal verlopen. Vraag: wat zijn de consequenties voor 2022 indien er wel een 

toename van de baten is, maar niet van de lasten? 
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9 56 Kunnen we een nadere specificatie krijgen van de meerkosten DVO en de besluitvorming 

waarop de afname van de extra diensten is gebaseerd. Wat is extra en wat is indexering?

10 80 Is de bijdrage team Oudewater geindexeerd en zo nee waarom niet?


