
nr. vraag Bladzijde 

nummer

Vraag Antwoord 

1 6 Een vraag over het weerstandsvermogen. Wanneer is er sprake van een art. 12 gemeente? 

En wat zijn dan de gevolgen voor lopende projecten? En voor toekomstige projecten? 

2 7 Hier staat prioritiet in plaats van prioriteit. 

3 8 Wat wordt bedoeld met de opmerking "Het is ook mogelijk de stijging van 10% plus index 

als maximum te beschouwen en met een door de raad geamendeerd besluit een extra jaar 

met stijging toe te voegen." Wat zijn hier de belangrijke overwegingen en consequenties ?

4 12 Op deze bladzijde wordt de afkorting PGA gebruikt. Als zulke afkortingen worden gebruikt 

ook graag de volledige term noemen voor de leesbaarheid. 

5 16 Het budget voor Handhaving openbare ruimte is verlaagd. Wat zijn hier de consequenties 

van of betreft dit enkel een finaciele mutatie? Verder de volgende vragen over dit 

onderwerp: Wat zijn de kosten van bijvoorbeeld 1 VTE van een BOA en welke concrete 

activiteiten kun je realisitisch gezien verwachten van 1 extra VTE (aan bijvoorbeeld 

handhavingsactiviteiten)?

6 16 Wat veroorzaakt de stijging kosten raadsleden?

7 18 In 2022 zal het gesprek gestart worden in hoeverre beleidsaanpassingen voor de openbare 

ruimte benodigd zijn. Hoe verhoudt deze inspanning zich tot de omgevingswet waarbij vele 

beleid alsnog verandert. Waarom duurt de inventarisatie drie jaar (2020-2022)? Is de 

verwachting dat dit voor- of nadelig uitvalt? 

8 21 Het budget voor gladheidsbestrijding is verlaagd t.o.v.2021. Wat is hiervoor de grondslag? 

Waarom is het aannemelijk deze de kosten in 2022 lager zullen uitvallen? 

9 21 Voor de stijging exploitatiebudgetten openbaar groen wordt een indexering toegepast. Op 

welke manieren behoudens extra budget is toch een merkbare verbetering te realiseren? 

Op welke wijze wordt geconctroleerd of de overeengekomen kwaliteit en daaruitvolgende 

inspanningen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd?  Aanvullend, met welke suppletie 

zou een aanzienlijk merkbare verbetering te realiseren zijn? 
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10 22 Graag ontvangen wij een volledig geanonimiseerd (en indien nodig aenkel ter inzage) een 

overzicht van de 10 meest dure cliënten van de gemeente (incl een korte beschrijving van 

de zorgproducten). Verlopen deze trajecten naar wens? Wordt er gestuurd naar 

ambulantisering en minder zware zorgvormen ?

11 23 Waarom wordt in 2022 een evaluatie van de MAG gepland terwijl dit juist een dynamisch 

document is dat voortdurent op basis van evaluatie zou meoten verbeteren?  

12 23 

(stadsteam

)

Welke inspanning wordt nu gedaan behalve het voortzetten? Gaat de transformatie naar 

wens, hebben we voldoende mensen van specialistiscge GGZ naar basis-GGZ gebracht, is 

de samenwerking met de huisartsen nu optimaal? Wat is het effect van de 

gedragswetenschapper bij het Stadsteam? Is het Stadsteam nu volledig toegerust op haar 

taak? 

13 23 In 2022 wordt gewerkt aan  het verbeteren van onze monitoring en prognoses in het 

sociaal domein. Welke informatie missen wenu en hoe gaan we die data gebruiken in de 

keten en de transformatie? 

14 24 Hoeveel kosten kan de gemeente momenteel toewijden aan de inoering van het 

abonnementstarief? Zowel qua verminderde inkomsten als de aanzuigende werking. 

15 25 Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er 

contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de 

samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het sterker verbinden 

van het voorliggend aanbod en de formele organisaties. 

Waarom wordt dit pas met ingang van 2022 gedaan? Welk effect wordt hiervan vewacht en 

is dit effect opgenomen in de begroting? Zo niet, waarom niet? 

16 29 Hoeveel statushouders heeft Oudewater momenteel en hoe verhoud zich dat tot de 

taakstelling? In welke mate worden de beoogde matschappelijke effecten momenteel 

gerealiseerd?  

17 31 Het aandeel verwijzingen dat via het Stadsteam loopt is gegroeid tot 46%. Als streefwaarde 

wordt >46% genoemd. Waarom is slechts alles meer dan nu goed en is e niet gekozen voor 

een concreet streefpercentage met daaraan gekoppeld maatregelen dit te bereiken? Welk 

effect zien we agv het verhoogde aantal verwijzingen via het Stadsteam. Wat wordt er 

gedaan om dit percentage verder te vehogen? 

18 33 In 2021 was sprake van een incidenteel investeringsbudget voor de MAG. Oe waarschijnlijk 

is het dat een vergelijkbaar bedrag alsnog nodig is na de evaluatie van de MAG? 



19 33 Waarom wordt het MOP van de Kleppr in 2022 verlaagd t.o.v. 2021 en waarom staat dit in 

programma 3? 

20 41 in 2022 is er fors minder budget voor millieubeheer, mede als gevolg van omzetting naar 

de personele formatie. Welk deel van dit budget was voorheen bestemd voor 

personeelskosten en heeft deze omzetting dan ook  gevolgen? 

21 42 Hoe ontwikkelt het leerlingenaantal van De Schakel en de Immanuelschool zich? Komen 

door deze ontwikkelingen  subsidiestromen in gevaar? 

22 42 Wat betekent de afkorting VVE? Graag ook de volledige term erbij noemen in het stuk voor 

een betere leesbaarheid.

23 43 In nauwe samenwerking met scholen en andere partners wordt  een plan met activiteiten 

opgesteld en ontwikkeld voor bovenschoolase aanvullende maatregelen die het effect van 

Corona trachten te beperken. Hoe worden de leerlingen zelf betrokken bij dit plan? 

24 44 In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en 

meldingen. Waar is deze verwachting op gebasseerd? 

25 De totale begroting is nu 120 pagina's. De laatste jaren werd er juist geprobeerd om de 

begroting korter en bondiger te houden. Waarom loopt dit nu weer op? 

26 47 Welk 33 woningen zijn dit? Waarom wordt 6.1.1 apart genoemd van de andere aantallen?

27 49 Bij 6.3.1.2 wordt 4 jaar genoemd. Is 4 jaar een gebruikelijke termijn?

28 50 Aan de cijfers voor nieuwbouwwoningen is goed te zien dat we in Oudewater behoorlijk 

achter lopen in vergelijking met de rest van Nederland. Is dit een extra argument naar het 

Rijk om aanspraak te maken op extra geld voor diverse woningbouwprojecten? 

29 51 Hier staat dat € 750.000 al is doorgezet naar de aannemer. Graag hier meer uitleg over. 

Waarom is dit al doorgezet? Wat als de aannemer failliet gaat? Waar is deze subsidie voor? 

30 51 In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en 

meldingen. Waar is deze verwachting op gebasseerd? 

31 62 Het marktgeld is niet kostendekkend.  Hier wordt al wel meerdere jaren over gesproken. 

Waarom wordt dit onderdeel niet (meer) kostendekkend? Wat zijn de gevolgen van een 

verhoging van de marktgelden?

32 62 Wat zijn de gemiddelde kosten voor bruggelden in de regio? Wat zijn de gevolgen van het 

verhogen van de bruggelden?

33 65 Waarom is de onbenutte belastingcapaciteit in 2022 zoveel hoger dan in 2021?



34 74 Het groen wordt onderhouden op kwaliteitsniveau B/C. De praktijk heeft laten zien dat we 

dit onderhoudsniveau niet voldoende halen. In 2022 zal aan uw raad een voorstel worden 

voorgelegd hoe dit kan worden ingevuld. Wat is de oorzaak dat het niveau niet wordt 

gehaald? Is het overeengekomen onderhoud ook daadwerkelijk uitgeoverd? Hoe wordt dit 

gecontroleerd? Waarom volgt in 2022 pas een plan om uitvoering te geven aan reeds 

gemaakte afspraken? Wanneer in 2022 kunnen wij dit voorstel verwachten?


