
nr. vraag Bladzijde 

nummer

Vraag Antwoord 

1 5 & 41 & 57 Graag ontvangen wij een update van de investeringsbegroting van de Klepper 

gespecificeerd naar reeds verstrekte kredieten c.q. gemaakte kosten en te verwachten, 

nog niet gerealiseerde, uitgaven (in de tijd, per jaar)

2 5 & 24 & 84 Graag ontvangen wij een update van de terugkoop van de verlichting uitgesplitst naar de 

huidige en de beoogde situatie na terugkoop waaruit de business case blijkt.

3 7 Wat zijn de te verwachten opbrengsten en kosten van de grondexploitatie Kerkwetering?

4 8 & 57 Wat zijn de te verwachten kosten van de sloop van de Eiber en daaropvolgend welke 

bestemmingen kent deze grond en wat zijn de te verwachten opbrengsten van de grond?

5 8 Wat is de achtergrond van de stijging van de kosten (rioolheffing) onder de noemer 'vanuit 

de financiële herorientatie'en welke invloed kunnen wij als gemeente Oudewater hierop 

hebben?

6 9 Wat is de achtergrond van de stijging van de kosten (afvalstoffenheffing) onder de noemer 

'vanuit de financiële herorientatie' en welke invloed kunnen wij als gemeente Oudewater 

hierop hebben?

7 18 Wat betreft de exploitatiebijdrage dierenhulpverlening?

8 20 Zijn er voorbereidende studies verricht m.b.t. een mogelijk nieuw treinstation in de 

gemeente Oudewater, en zo ja wat zou de financiële impact zijn?

9 24 Graag ontvangen wij een specificatie van de opbouw van de kapitaallasten, uitgesplitst 

naar interest (bedrag en percentage), afschrijving (aankoopwaarde en termijn) etc. voor 

2021 en 2022 afzondelijk om zo het vergelijk te kunnen maken. Dit voor zowel de 

kapitaallasten a.g.v. asfaltelementen etc. (2.1), beschoeingen (2.4) als rioolinvesteringen 

(7.2).

10 22 Wat is het beoogde financiële voordeel van het overdragen van de verbinding tussen de 

A12 en N228 voor de komende jaren? Graag specificeren naar besparingen op 

onderhouskosten en investeringen (per jaar).

11 48 Wat is ontwikkeling van het aantal basisschoolleerlingen per school in Oudewater (en 

Hekendorp) over de periode 2018-2024? 

12 52 Waar hebben de extra onderhoudskosten van de Eiber betrekking op, en is dit noodzakelijk 

i.v.m het eveneens gemelde voorstel om de Eiber te sluiten?
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14 66 Welk deel van de extra DVO-bijdrage betreft de indexering? Zijn de kosten contructeur, 

boa en horecacoördinator als voorstel opgenomen of ligt daar een onderliggend besluit 

aan ten grondslag?

15 75 De stille reserves van de gemeente Oudewater worden vanwege hun speculatie karakter 

op 0 gewaardeerd. Wat zou er onder deze stille reserves verantwoord kunnen worden?

16 78 DVO is in 2020 opnieuw verlengd, wat zou dit risico van 500K kunnen behelsen en waarom 

wordt de kans dan ook nog op gemiddeld ingeschat?

17 78 De impact van de effecten van de Corona maatregelen zou per heden goed ingeschat 

moeten kunnen worden, wat zou een effect van 400K moeten hebben in de toekomst? 

18 79 Is het mogelijk een overzicht te verschaffen van de uitstaande garantie van de leningen van 

de Sporthal en de tennisvereniging (aanvangsdatum, garantiebedrag, huidige hoofdsom en 

einddatum lening)?

19 107 De resultaten van de Vitens zijn zeer positief, bij welke solvabiliteitsratio gaat Vitens weer 

over tot uitbetalen van dividend aan haar aandeelhouders?

20 108 Is in de prognose van het aantal leerlingen in Hekendorp rekening gehouden met mogelijke 

nieuwbouw in Hekendorp?

21 114 Is de beoogde positief sluitende explotatie DNSII reeds als bate in de begroting 

meegenomen?

22 123 Welke posities zijn opgenomen onder de overige langlopende geldleningen binnen de 

financiële vaste activa?

23 126 Indien de verbinding tussen de A12 en N228 wordt overgedragen aan de provincie, vervalt 

dan de investering in de Hoenkoopse Brug?

24 126 Wat betreft het 'gladheidsmeetstation'?


