
Technische vragen over Jaarrekening 2021 Oudewater

Fractie nr. vraag Blz nr Vraag Antwoord Portefeuillehouder

CDA 1 algemeen In de jaarrekening (en VJR) wordt gewerkt met een “stoplichtmodel”. Het college geeft zichzelf 

groen/oranje/rood licht. Veelal wordt er echter geen uitleg gegeven waarom er b.v. een groen licht (de 

doelstelling is bereikt) wordt gegeven. Hoe kan de raad dan controleren of die doelstelling 

daadwerkelijk is behaald?

De afspraak is dat bij de kleur groen het resultaat/inspanning gehaald is. Bij de kleuren oranje en 

rood wordt een toelichting gegeven.

Lont

CDA 2 8 Er wordt melding gemaakt dat de organisatie een opleiding heeft gevolgd om weerbaarder te worden 

tegen ondermijning. Heeft het college een dergelijke opleiding ook gevolgd?

De afgelopen college periode is er door het college aandacht besteedt aan dit onderwerp en 

hebben verschillende bestuurders een opleiding gevolgd.

de Vries

CDA 3 13 Wat behelst de tabel “demografische druk” exact? Wat is de “groene en grijze” druk exact en wat zegt 

dit cijfer?

Demografische druk is: de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in 

verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-

werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. 

Groene druk geeft de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal 

personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het 

werken deel van de bevolking.

Grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal 

personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het 

werkende deel van de bevolking.

de Vries

CDA 4 19 Punt 5.7: temporisering bomeninvesteringen: welke gedachte zit hier achter? Betreft dit een 

aanpassing van het project, dat doorwerking gaat krijgen in volgende jaren? En zo ja: wordt dit in de 

kadernota vermeld?

Voor de boomvervangingen ligt een meerjarenplanning in het verschiet. Helaas is het ons vorig 

jaar niet gelukt om het beoogde werk volledig uit te kunnen voeren ivm. personele capaciteit 

waardoor we noodgedwongen hebben moeten temporiseren. Voor 2022 worden deze werken wel 

uitgevoerd. Waarmee we weer volgens planning lopen. 

Kok

CDA 5 22 Voor het sociaal domein is ca 15% minder uitgegeven dan begroot. Dat is erg veel, zeker op een 

gevoelig terrein als het sociaal domein. Het betreft ook een aantal projecten, waarvoor 

budgetoverheveling wordt voorgesteld, maar die wel uitgevoerd hadden moeten worden omdat die 

van belang zijn voor kwetsbare groepen. Te denken valt aan het koploperstraject 

cliëntenondersteuning, inzet op aanpak dak- en thuisloosheid en kinderarmoedebestrijding. Hoe komt 

het dat geen inzet is gepleegd op die terreinen? Hoe wordt geborgd dat in 2022 de overgehevelde 

gelden wel voor die onderwerpen worden uitgegeven? En waarom wordt het niet uitgegeven budget 

kinderarmoedebestrijding niet overgeheveld, zodat daarmee wat voor deze kwetsbare groep gedaan 

kan worden? Tenslotte bij dit onderwerp: eerdere budgetoverhevelingen zijn voor een bedrag van € 

229k niet uitgegeven. Welke overhevelingen betreft dit en wat is er hiermee niet uitgevoerd? Waarom 

zijn hier geen plannen voor gemaakt of zijn deze bedragen niet uitgegeven? Deze bedragen vallen nu 

vrij. Waren de eerder voorgenomen uitgaven bij nader inzien niet nodig?

Het budget voor de budgetoverhevelingen is nog niet volledig besteed, omdat hier meerjarige 

projectplannen onder liggen. Dit kan betekenen dat deels van de huidige budgetoverheveling 

volgend jaar weer overgeheveld moet worden. Het grootste gedeelte van de niet uitgegeven 

budgetoverheveling betreft de koplopersgelden onafhankelijke clientondersteuning (162K) en de 

coronagelden (38K). 

Zo is voor de ontvangen koplopersgelden onafhankelijke clientondersteuning een plan van aanpak 

opgesteld voor het implementeren van de overige projectgelden om onafhankelijke 

clientondersteuning te beleggen bij de maatschappelijke organisaties.

Met de overgebleven coronagelden wordt ingezet op na-ijl effecten. Na-ijl effecten waarmee wij 

rekening houden zijn: boeggolf jeugd en WMO, inhaalslag op uitgestelde zorg of niet 

aangevraagde ondersteuning, toename schuldhulpverleningstrajecten, toename minima en 

armoederegelingen, toename complexiteit problematiek en beroep op algemene voorzieningen en 

herstel welzijn op de langere termijn (o.a. eenzaamheid, ondersteuning jongeren, ondersteuning 

van mantelzorgers en herstel en versterking sociale netwerken van inwoners).

De doordecentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen is tot nader orde 

uitgesteld. De maatschappelijk opvang is een taak van de centrumgemeente Utrecht. 

Wat betreft het budget kinderarmoedebestrijding: kinderen moeten kunnen meedoen in de 

samenleving ongeacht het inkomen van hun ouders. Hiervoor zijn regelingen beschikbaar (voor 

sport, cultuur en school) en daarnaast wordt samengewerkt met (vrijwilligers) organisaties en 

instanties om armoede te signaleren en te voorkomen. Ondanks deze inspanningen is er een 

gedeelte van het budget voor de kinderarmoedebestrijding overgebleven. Het budget 

kinderarmoedebestrijding is structureel budget en het beleid is om geen structurele budgetten 

over te hevelen naar een volgend jaar. 

Kok



CDA 6 23 Post 6.72: wat is de oorzaak van de “stevige daling” van het aantal kinderen in de zorg? Is de 

zorgbehoefte afgenomen? Of is het aantal zorgaanbiedingen teruggeschroefd?

We zien inderdaad dat de aantallen stevig zijn gedaald. Er is vorig jaar stevig ingezet op een goede 

samenwerking met de scholen (o.a. door driehoeksgesprekken), de GGD en de contactmomenten 

met het Stadsteam zodra er sprake is van een mogelijke verlenging van zorg. Het Stadsteam merkt 

daardoor dat zorgvragen sneller zelf opgepakt kunnen worden, waardoor er minder maatwerk 

zorg nodig is. Dat heeft een sterke bijdrage aan de daling gegeven. Daarnaast wisselt de zorgvraag 

jaarlijks, er zit naar verwachting ook een ‘toevalligheidscomponent’ in. Hoe groot deze is, is 

moeilijk te zeggen. Dat weten we pas als we een aantal jaren hetzelfde beleid blijven voeren. 

Teunissen

CDA 7 33 e.a. Op veel plaatsen wordt vermeld dat de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor nog niet onderbouwd 

zijn. Wel geven heel veel uitkomsten een “verslechterend” beeld te zien. Gemakshalve wordt maar vast 

de conclusie getrokken dat aannemelijk is dat dat veroorzaakt wordt door de corona-crisis en dat 

aannemelijk is dat die cijfers weer naar boven worden bijgesteld. Daar kan uit gelezen worden dat we 

dat rustig afwachten omdat het wel goed komt. Gaan we dat pas meten bij de volgende 

gezondheidsmonitor in 2023? Gezien de verontrustende dalingen is een snellere tussentijdse peiling 

noodzakelijk om wellicht tijdig te kunnen reageren. 

Het achtergronddocument van de GGDrU is inmiddels bekend (zie link: 

https://ggdru.buurtmonitor.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=342). Hierin staat 

beschreven dat inderdaad de corona-crisis impact heeft gehad op verschillende cijfers. Omdat de 

dataverzameling van de gezondheidsmonitoren tijdens de coronacrisis heeft plaatsgevonden, 

heeft het ministerie van VWS besloten de monitoren onder volwassenen en senioren nogmaals uit 

te laten voeren in het najaar van 2022, op kosten van het ministerie van VWS. De resultaten 

worden begin 2023 verwacht. 

Hier wordt echter niet op gewacht. De meest recente resultaten van de onderzoeken worden nu al 

meegenomen in ons huidige beleid en de ontwikkeling van de nieuwe Maatschappelijke Agenda.

Kok

VVD 8 Komt er weer een infographic? Nee, deze wordt alleen bij de begroting gemaakt. Lont

VVD 9 5 en 118 Samenvatting (blz. 5), weerstandsratio is 0.7 wordt aangegeven, maar dat is voor toevoeging van het 

resultaat aan de AR. Lijkt wat onlogisch om dan 0.7 weer te geven. Na toevoeging van het resultaat aan 

de AR is de weerstandsratio 0.9. Weerstandsvermogen (blz. 118), hier wordt gesteld dat de 

weerstandsratio 0.3 bedraagt, maar dat is o.b.v. de begroting 2022 en waarschijnlijk zonder de 

toevoeging van het positieve resultaat 2021 aan de AR, in de tabel staat 0.7 eind 2021 en dat is voor 

toevoeging resultaat aan AR. Qua ratio vindt er geen eenduidige presentatie plaats, dat kan verwarrend 

werken. Kan hier volgend jaar naar gekeken worden?

Ja. Lont

VVD 10 11 Taakveld 0.1. Hoe kan het dat er meer aan wachtgeld aan wethouders is uitgegeven dan verwacht? Er 

hebben toch geen mutaties bij de huidige wethouders plaatsgevonden. Wat is dan de reden en is dit 

een structureel verschil?

Dit betreft een eindafrekening van wachtgeld van een oud wethouder. Het is de eindafrekening 

2020 die in 2021 is verantwoord. Dit is niet structureel.

Lont

VVD 11 11 Taakveld 1.2. Horecacoördinatie is beperkt uitgevoerd i.v.m. corona. Wat betreft deze besparing exact? 

Wat is er dus niet gedaan wat heeft geleid tot deze besparing i.p.v. een budgetoverheveling?

Wat er niet is gedaan is het opstellen van nieuw horeca- en terassenbeleid. de Vries

VVD 12 11 Taakveld 1.2. Hoe heeft de omissie kunnen plaatsvinden, wie heeft deze opgemerkt en heeft dit geleid 

tot aanpassingen in procedures of controles?

Het betreft hier een dubbele opvoering. In het proces is het opgemerkt, de borging ligt bij business 

control. De middelen zijn niet uitgegeven en vloeien terug naar de algemene middelen. 

de Vries

VVD 13 16 Om de openbare ruimte met de beschikbare budgetten naar de gewenste kwaliteit te brengen is een 

nulmeting nodig. Waarom is deze nulmeting nodig aangezien de gemeente vanuit het dagelijkse 

onderhoud een beeld zou moeten hebben van de huidige situatie?

De nulmeting geeft inzicht in de huidige staat van de openbare ruimte. Diverse onderdelen van de 

openbare ruimte worden periodiek gekeurd of geinspecteerd. Dit geldt echter niet voor alle 

onderdelen. Zonder een helder beeld van de volledige staat is het lastig om de gemeenteraad 

concrete keuzeknoppen aan te bieden. Hetgeen gewenst is om aan de accountant aan te kunnen 

tonen dat er op een juiste wijze onderhoud en beheer wordt uitgevoerd aan de elementen van de 

openbare ruimte. 

Walther Kok

VVD 14 17 Wat is de status van de onderhandelingen met CityTec over het overnemen van de openbare 

verlichting? Daarbij overwegende dat in november/december 2021 een totaal inspectie heeft 

plaatsgevonden van het areaal.

De onderhandelingen naderen hun eindfase. Op dit moment brengt Citytec op basis van de 

inspectie (door ons uitgevoerd) een nieuwe prijs uit. Verschil tussen ons eerdere bod en hun vraag 

is ongeveer 170k. Op basis van de inspectiegevens zijn wij van mening dat Citytec het bestaande 

gat grotendeels zal moeten slechten. Wij wachten op hun reactie en verwachten deze in juli 2022. 

Kok

VVD 15 17 Taakveld 2.3.3. Welke overnamesom werd door Citytec verlangd en hoe verhoudt deze zich tot de 

business case. M.b.t. de business, kan deze worden toegevoegd welke overnamesom en welke 

besparing liggen aan de business case ten grondslag?

Was 1.332.000 (Citytec) vs 900.000 (gemeente) verschil 432.000 euro. Inmiddels is huidige stand: 

1.150.000 (Citytec) vs 980.000 (gemeente) verschil 170.000 euro. Op basis van het nieuwe bod 

actualiseren we de businesscase en volgt er een uitwerking in sceario's naar de gemeenteraad

Kok



VVD 16 17

Taakveld 2.3.3. Wat is de reden van de lagere leasekosten in 2021 (t.o.v. budget) van de 

straatverlichting en zijn deze structureel?

Jaarlijks verschilt de factuur. Door prijzen, veranderende leeftijdskorting (we vervangen niets, 

leeftijdskorting loopt op, achterstand loopt ook op). Electrakosten reclame behorende bij 

straatmeubilair wordt tegenwoordig op post straatmeubilair geboekt. Zat voorheen in de 

leasekosten OVL.

Kok

VVD 17 17 Taakveld 2.3.3. Welke afspraken, deadlines en verplichtingen zijn er met Citytec overeengekomen 

betreffende de straatverlichting? Bij de toelichting op de balans staat dat de overeenkomst jaarlijks 

wordt verlengd. Waneer loopt de huidige overeenkomst af?

De nieuwe electratarieven zijn per 1 jan 2022 ingegaan. Het maandbedrag is van 23.300 euro naar 

26.050 euro gestegen. Ongeacht de terugkoop blijft citytec tot minimaal 1 september eigenaar 

2023 en zitten we vast aan hun tarieven. Vanaf 1 september hebben we dan een eigen vorm van 

energie-inkoop en wellicht dan lagere electratarief.

Kok

VVD 18 18 Taakveld 2.3.3. Wat is er concreet gedaan om de verbinding tussen de A12 en de N228 over te dragen 

aan de provincie?

Er is een overzichtrapportage gemaakt en inzicht verkregen van de standpunten van alle 

gezichtpunten binnen de gemeente en de argumenten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Daarnaast is een kennismakingsgesprek met de Provincie op ambtelijk en bestuurlijk niveau 

geweest. Hierbij zijn de wens en standpunten vanuit de gemeente kenbaar gemaakt. 

Kok

VVD 19 18 Het activeren van investeringen heeft de aandacht vanuit eerdere accountantscontroles. Hoe kan dit 

verschil dan toch weer ontstaan gedurende 2021? Positief is dat het bij de interne controle is 

opgevallen, maar dat is achteraf. Is het bewustzijn omtrent dit onderwerp inmiddels wel afdoende? Of 

moet hier de procedure aangepast worden?

Het pad van een juiste administratieve verwerking van invsteringslasten en exploitatielasten is 

ingezet. Eerst bij de controle door de accountant, vervolgens door de interne controle die door 

ons zelf plaatsvindt en nu moet dit verder in de gehele organisatie worden geborgd.

Lont

VVD 20 23 Wat houdt het koploperproject in en wat verklaart dat hier zoveel budget over is. Is het realistisch dat 

dit in 2022 wel wordt uitgegeven?

Vanuit het rijk is een projectsubsidie verkregen om de functie clientondersteuning te versterken. 

Het budget is nog niet volledig besteed omdat het hier om een meerjarig project gaat. Er is een 

plan van aanpak opgesteld voor het implementeren van de overige projectgelden om 

onafhankelijke clientondersteuning te beleggen bij de maatschappelijke organisaties.

Kok

VVD 21 23 Er worden budgetten irt ondersteuning COVID overgeheveld. Zit er een limiet aan wanneer het geld 

uiterlijk uitgegeven moet zijn?

Nee hier zit geen limiet aan. Als blijkt dat minder nodig is, dan komt dit ten gunste van het saldo in 

de jaarrekening 2022.

Lont

VVD 22 23 Er is € 24.909 niet uitgegeven aan kinderarmoedebestrijding. Wat is hiervoor de verklaring? Kinderen moeten kunnen meedoen in de samenleving ongeacht het inkomen van hun ouders. 

Hiervoor zijn regelingen beschikbaar (voor sport, cultuur en school) en daarnaast wordt 

samengewerkt met (vrijwilligers) organisaties en instanties om armoede te signaleren en te 

voorkomen. Ondanks deze inspanningen is er budget voor de kinderarmoedebestrijding 

overgebleven.

Kok

VVD 23 24 Wat betekent het precies voor de begroting wanneer er "minder wordt uitgegeven aan 

budgetoverheveling" en wat betekent dat voor de voorziene effecten?

Het betekent niets voor de begroting. Het heeft wel effect op het jaarresultaat. 

Budgetoverhevelingen komen ten laste van het jaarresultaat (zogenaamde resultaatbestemming). 

Het heeft geen voorzien effect, omdat het project over meerdere jaren wordt uitgevoerd.

Lont

VVD 24 25 De gemeente en het Stadsteam werken aan meer Datagestuurd werken waarvoor in 2021 de eerste 

dashboards zijn gedeeld met het Stadsteam. Zijn deze dashboard, al dan niet in een niet-openbare 

setting, inzichtelijk voor de Raad?

In overleg met de voormalige wethouder is besloten om deze gegevens nog niet met de raad te 

delen, daarnaast zijn de dashbord nog niet geschikt om openbaar te maken.

Kok

VVD 25 26 Zij er in 2021 financiële effecten geweest van de invoering van de wet wijziging woonplaatsbeginsel? Nee, de wet is met ingang van 1/1/2022 in werking getreden. Het effect zal zich voordoen in de 

jaarrekening 2022.

Teunissen

VVD 26 26 Er wordt gesproken over een "aantal stevige verbeteropgaven"mbt de overeenkomst met YEPH. Graag 

nadere uitleg hierover.

Bij de drie omschreven doelen in de jaarrekening op blz. 26 zijn 13 verbeteropgaven geformuleerd, 

die in samenwerking met YEPH en de 16 gemeenten worden uitgewerkt. De verbeteropgaven zijn 

specifieke punten die helpend zijn om instroom te verminderen, transformatie van verblijf te 

realiseren of om uitstroom te versnellen. De drie verbeteropgaven met de meeste prioriteit zijn:

•	Aanscherpen van wat wel/niet onder de opdracht essentiële functies valt.

•	Verhelderen en deels vergroten rol expertiseteam.

•	Versnellen in het realiseren van het (maatwerk binnen) verblijf en heldere afspraken over 

‘overbruggingszorg’.

Teunissen

VVD 27 27 Is er in 2021 een cliëntentevredenheidsonderzoek voor WMO en Jeugd uitgevoerd? Kunnen de 

resultaten daarvan inzichtelijk worden gemaakt?

Het cliëntentevredenheidsonderzoek over 2021 is uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in Q3 

van 2022 naar de raad toegestuurd.

Teunissen-Kok



VVD 28 29 Er wordt gesteld dat er in 2021 voldoende concrete afspraken zijn gemaakt om te gaan voorzien in de 

groeiende behoefte aan verpleeghuisplekken en zorggeschikte woningen. Betekent dit dat voor de 

komende woningbouwprojecten er geen behoefte is aan dergelijke woningen?

Er zijn inderdaad afspraken gemaakt om op Oranjepark II, in de Schuylenburcht en in het huidige 

Stadskantoor verpleeghuisplekken en zorggeschikte woningen te maken. Indien deze projecten 

allen doorgang vinden, betekent dat inderdaad dat er volgens de huidige berekeningen geen 

verdere behoefte is aan degelijke woningen. 

Teunissen

VVD 29 34 Taakveld 3.4.1.3. Indicator omtrent communicatie ‘van groot naar beter’ staat op groen. Vanuit onze 

gesprekken met inwoners bemerken wij echter dat er onder degene die wij spreken geen bekendheid is 

met dit thema, maar wel behoefte! Welke activiteiten hebben er dan plaatsgevonden dat de indicator 

groen kleurt?

‘Van groot naar beter’ is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening. De Woningraat 

communiceert hierover met zijn huurders en attendeert hen erop als ze bellen met woonvragen. 

Ook wordt dit nadrukkelijk meegenomen in de nieuwbouwprojecten. Tevens heeft dit onderwerp 

ook de aandacht op de Netwerktafel Ouderen.

We nemen jullie signaal mee naar de Woningraat, om te kijken of we de bekendheid nog verder 

kunnen vergroten.  

Teunissen

VVD 30 35 Er wordt gesteld dat de maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. Graag ontvangen wij hier een cijfermatige onderbouwing 

van.

De tekst voor Woerden lijkt te zijn geland in de jaarrekening van Oudewater, gezien de aantallen. 

In Oudewater kunnen inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorverwezen 

worden naar het Stadsteam. Er is sprake van een integrale werkwijze, waarbij inwoners met een 

kleine afstand tot de arbeidsmarkt via aanbod bij Ferm Werk economisch kunnen participeren en 

inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gebruik maken van aanbod als 

vrijwilligerswerk, dagbesteding, sociale activering of een andere WMO voorzieningen via het 

Stadsteam. De proactieve doorverwijzing van Ferm Werk naar het Stadsteam is recentelijk gestart, 

de cijfermatige onderbouwing volgt bij de jaarrekening 2022. 

Kok

VVD 31 43 Het activiteitenbudget van de cultuurcoach is in 2021 verdubbeld naar 2.500,-. Welke onderliggende 

ambitie krijgt hiermee invulling?

Omdat het leesniveau onder de jeugd in Nederland achteruit gaat is een leesoffensief opgezet. De 

cultuurcoach is en wordt extra ingezet om scholen, jeugdwerk, bibliotheek, kinderopvang, 

verenigingen en andere betrokken partijen samen te brengen, met als gezamenlijk doel: cultuur- 

en taalstimulering, ter bevordering van kansen, kwaliteiten en talenten voor alle kinderen in 

Oudewater.

de Vries

VVD 32 45 De vertraging op de besluitvorming van de Klepper is aanzienlijk vertraagd. Wat is de nieuwe reële 

planning (en wanneer is het bidbook gereed)?

Het bidbook is na het zomerreces gereed en wij zullen u daarover informeren zodra mogelijk. Kok

VVD 33 45 De uitvoeringsovereenkomst van de bibliotheek loopt af in 2022. Welke deadline is er m.b.t. tot de 

verlenging en onder welke voorwaarden kan danwel moet dit plaatsvinden?

Het convenant loopt af op 31 december 2022. Een nieuwe subsidieaanvraag moet conform de 

subsidieverordening uiterlijk voor 1 september ingediend worden. We onderzoeken momenteel 

de rol en dienstverlening van de bibliotheek. In het najaar wordt de raad middels en RIB over de 

stand van zaken geinformeerd. 

Kok

VVD 34 46 Ernergieloket zou toegankelijker gemaakt zijn, klopt dit? Hoe is dit gebeurd? En wat heeft het 

opgeleverd?

De structuur van de site is verbeterd, bezoekers bewegen makkelijker door de site. Gebruik van 

Call-to-actions (wat kan ik doen?) en logische verwijzigingen op de pagina's. Pagina's herschreven 

in begrijpelijke en leesbare teksten. Die beter vindbaar zijn (SEO-proof). Nieuw CMS-systeem met 

meer mogelijkheden en ruimte voor lokale invulling op de gemeentepagina's.

Lont

VVD 35 46 Er staan meerdere vraagtekens bij zinnen op blz. 46. Klopt dit wel? De drie vraagtekens moeten spaties zijn. Dus: Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie 

provincie?Utrecht?2021.? Moet zijn Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie 

Utrecht 2021.

Lont

VVD 36 47 71.000 site bezoeken. Is dat landelijk? Hoeveel uit Oudewater? Dit betreft het aantal bezoekers voor heel U16. De gegevens zijn niet uitgesplitst voor Oudewater. 

Daar werken we wel naar toe om die beschikbaar te krijgen.

Lont

VVD 37 48 Wanneer kunnen we de warmtevisie verwachten? Wat is het gevolg van het later pas vaststellen van de 

warmtevisie? Wat was de reden dat we dit in 2021 wilden doen?

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten voor het einde van 2021 een warmtevisie 

hebben opgesteld. Echter het budget voor energie was te laag om ook de warmtevisie op te 

pakken. Wel is de eerste stap, een technische analyse, uitgevoerd. Inmiddels heeft Oudewater in 

de meicirculaire 2022  rijksgelden ontvangen. In Q4 2022 kan gestart worden met de warmtevisie. 

Bij dit proces zullen inwoners en ondernemers betrokken worden. 

Lont



VVD 38 50 Er is (op verzoek van de VVD) onderzocht wat de status is van glasvezel in het buitengebied 

(Hekendorpse Buurt). Wat is de uitkomst hiervan en hoe ziet het vervolg eruit?

De Hekendorpse Buurt en Hekendorp zijn de enige locatie in onze gemeente die nog geen 

glasvezelnetwerk heeft gekregen. De glasvezel aanbieder/netbeheerder heeft ons nog geen 

duidelijkheid geboden. We verwachten dit na de zomer. Het is voor de aanbieder een lastig 

vraagstuk ivm. waterkering (HDSR) en veel particuliere eigendommen. 

Kok

VVD 39 57 Er is ingezet op intensivering van toezicht binnen de gastouderopvang. Wat is hiervoor de aanleiding 

geweest?

In 2018 is de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking getreden. Doel van deze 

wet was/is het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang. Het intensiveren 

van toezicht binnen de gastouderopvang draagt bij aan een veilige en gezonde omgeving waar het 

jonge kind zich goed kan ontwikkelen. Voor kinderdagverblijven en BSO’s geldt dat zij (volgens 

regelgeving) ieder jaar geïnspecteerd worden. Voor gastouders geldt de plicht dat slechts 5% van 

het gastouderbestand per jaar wordt geïnspecteerd. Dit betekent na de start nog één keer per 20 

jaar. Dit maakt gastouderopvang kwetsbaar. Vanuit het ministerie SZW is daarom de afgelopen 

jaren geld vrijgemaakt (en gestort in het gemeentefonds) om de inspectienorm te verhogen. In 

2021 is 20% van het gastouderbestand geïnspecteerd. Vanaf 1 januari 2023 is in de wet verankerd 

dat de norm voor inspecties van gastouderopvang verhoogd wordt naar 50%.  

Teunissen

VVD 40 56 Taakveld 4.2. Wanneer is de BBV-regeling aangepast, zodat dit tijdens 2021 ontstane effect heeft 

kunnen plaatsvinden en hoe structureel is dit effect in de meerjarenbegroting bezien de huidige rente 

ontwikkelingen?

De BBV regeling is niet aangepast. Periodiek wordt bekeken wat het verschil is tussen de 

marktrente en de rente waarmee in de begroting gerekend wordt. Dit verschil mag niet te groot 

zijn en wordt indien nodig aangepast.

Lont

VVD 41 56 Taakveld 5.2. Voorbereidingskosten zwembad waren toch niet onverwachts? Waarom wordt dit als 

negatief resultaat van 116K gepresenteerd? Moet dit niet onder de IVA worden gepresenteerd of kan 

dit niet omdat SBZO de uitvoering doet en het risico neemt?

Er is veel werk verzet, zowel door externe partijen als ambtelijk, om invulling en uitvoering te 

geven aan de raadsmotie van december 2019. Dit werk heeft uiteindelijk geleid tot het 

raadsbesluit van 22 februari 2022.

Een negatief resultaat wordt niet gepresenteerd onder de IVA, maar in de exploitatie. Het gaat hier 

om de voorbereidingskosten van de gemeente, dit staat los van het feit dat SBZO de uitvoering 

doet en het risico neemt.

Lont

VVD 42 56 Taakveld 5.2. De Eiber wordt afgestoten, per wanneer vind dit plaats en wat is de structurele besparing 

die in de meerjarenbegroting is opgenomen?

Dit is nog niet bekend. Het afstoten van de Eiber is nog niet ingepland. Er vinden op dit moment 

voorbereidingen/vooronderzoeken plaats ten behoeve van de voorbereiding en er worden 

gesprekken gevoerd met de scholen van toekomstige besluitvorming rondom het afstoten van de 

Eiber. In de meerjarenbegroting is een last van circa 8K opgenomen. De huuropbrengsten zijn 

namelijk hoger dan de lasten. Bij de lasten zijn de onderhoudslasten niet bespaard, omdat deze 

gelden beschikbaar zijn gebleven voor het onderhoud van het overige gemeenteljke vastgoed.

Teunissen

VVD 43 63 Graag nadere uitleg van de cijfers bij taakveld 3.2 Bij de lasten wordt een verklaring gegeven wat de reden is dat er minder uitgegeven is dan 

begroot. Tapprsheul III is een grondexploitatioe bedrijventerreinen. Onder de baten worden 

daarom de uitgaven geboekt als toename van de boekwaarde.  Hiermee loopt dit budgetneutraal.

Teunissen

VVD 44 63 Taakveld 8.3. De majeure bate betreft de leges Oranjebolwerck? Dit gaat niet om de leges Oranjebolwerck, het gaat hier om veel verschillende legesopbrengsten. Teunissen

VVD 45 80 Hoe vaak is het in 2021 voorgekomen dat OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt 

kwijtgescholden en wat is de meerjarige trend hiervan?

104 keer. De trend die wij zien is een dalende. In 2018 : 120, in 2019 : 127 en 20220 : 119. Lont

VVD 46 81 Er lijkt de staan dat in 2021 de werkelijke lastendruk lager is dan de begrootte lastendruk. Klopt dit en 

wat is hiervan de oorzaak geweest?

er is iets mis gegaaan bij het aanleveren/ovenemen van de gegevens het bedrag van 556 begroot 

moet 370 zijn. 

Lont

VVD 47 86 Omgevingsvergunningen, gesteld wordt dat de kostendekkendheid stijgt, dit lijkt onjuist. Deze daalt van 

84% in 2020 naar 76% in 2021. Het streven is 100%, de belemmering zou zijn de temporisering van de 

baten, wat is hier de reden van?

De vergelijking in de tekst is gemaakt ten opzichte van de begroting. In dit geval is ten opzichte van 

de begroting een hogere kostendekkendheid door de toename van baten. Ten opzichte van de 

jaarstukken 2021 is de kostendekkendheid lager omdat de lasten meer zijn gestegen (verhoging 

van de DVO). In het algemeen levert lagere baten lagere kostendekkendheid op.

Lont



VVD 48 112 Wat zijn de mogelijke stille reserves die nu niet gewaardeerd worden? Het BBV schrijft voor dat waardering van activa plaatsvindt o.b.v. aanschafwaarde, waar 

vervolgens op afgeschreven wordt. Dit leidt tot de boekwaarde van de activa. De werkelijke 

actuele waarde van bijvoorbeeld panden kan hoger liggen. Het verschil tussen de actuele waarde 

en de boekwaarde is een stille reserve. 

Lont

VVD 49 114 Risico's. Algemeen: de weerstandscapaciteit in het verslag is de Impact x de Kans, maar dat is alleen bij 

incidentele risico’s, bij structurele risico’s is dit alleen de impact. Dit staat niet zo toegelicht. Is dit de 

bestendige gedragslijn?

Voor structurele risico's geldt ook de formule 'kans x impact'. Maar hierbij komt dat de structurele 

risico's nog met factor 2 vermenigvuldigd worden. Bij structurele risico's die een kans hebben van 

50% ("gemiddeld") en dus een factor twee is dan dus de weerstandscapaciteit inderdaad weer 

gelijk aan de totale impact. Dit is een bestendige gedragslijn, zoals ook toegelicht op pagina 112: 

"Bij de kwantificering van de risico’s wordt hier rekening mee gehouden door structurele risico’s 

dubbel te laten meetellen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat binnen een tijdsbestek van drie tot 

vier jaar een structureel risico kan worden opgevangen, waarbij in het eerste jaar de impact 100% 

bedraagt, in het tweede jaar 75%, in het derde jaar 25% en in het vierde jaar 0%."

Lont

VVD 50 114 Risico's. DVO, hoe kan dit risico gemiddeld zijn als er een bestaande overeenkomst ligt en bij 

afwijkingen akkoord gevraagd moet worden. Dit kan toch niet eenzijdig een structureel risico van 500K 

worden?

Uiteraard gaat dit altijd in overleg tussen gemeente Woerden en gemeente Oudewater. Het risico 

ziet m.n. toe op aanvullende kosten, zoals zich dat bijvoorbeeld in Coronatijd heeft voorgedaan, 

waarbij dienstverlening wordt gevraagd van de gemeente Woerden die niet in de DVO / UVO is 

opgenomen.

Lont

VVD 51 114 Risico's. Wat is het reële risico voor de gemeente in 2022 bij de ontwikkeling van het nieuwe zwembad? 

Risico wordt nu ingeschat op 400K met een gemiddelde kans.

Op basis van overleg met de projectleider van het Zwembad is deze risico-inschatting tot stand 

gekomen. Inherent aan het proces van risico-inschattingen is dat hier een subjectief element inzit. 

Periodiek worden de risico's geactualiseerd.

Lont

VVD 52 114 Is er directe aanleiding om nu het ‘juridische risico’ op te nemen? Daar is geen directe aanleiding voor. Bij het actualiseren van de risicoanalyse is geconstateerd dat 

dit een feitelijk wel een risico is, maar dat deze tot op heden niet was opgenomen. Daarom is dit 

risico toegevoegd.

Lont

VVD 53 114 Is er geen risico m.bt. toekomstige MGE woningen Oranjebolwerck? Per 31.12.2021 is er feitelijk nog geen sprake van een risico, omdat besluitvorming nog niet heeft 

plaatsgevonden. Afhankelijk van de definitieve keuzes die hieromtrent gemaakt worden en de 

financiële verwerking leidt dit in de toekomst wel tot risico's.

Lont

VVD 54 123 Inzageverzoeken: de zin die onder dit stuk staat is ons niet duidelijk. Graag een toelichting. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft een ieder het recht op inzage in de 

persoonsgegevens die een organisatie over hem of haar verwerkt, en om aan een organisatie te 

vragen om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Dit doet men dan via een inzageverzoek. In 

het jaarverslag gaat het om een dergelijk AVG-inzageverzoek. Voordat de gemeente een 

inzageverzoek in behandeling neemt, moet de gemeente de identiteit van de aanvrager 

controleren. Dat is om de privacy te beschermen van degene wiens persoonsgegevens worden 

gevraagd, zodat niemand anders toegang krijgt tot die persoonsgegevens. De identiteit van de 

aanvrager van dit inzageverzoek kon niet worden vastgesteld en daarop is de aanvrager verzocht 

aanvullende gegevens te verstrekken. Deze aanvullende gegevens heeft de aanvrager niet 

verstrekt en daarop is door het college besloten het inzageverzoek niet verder in behandeling te 

nemen. De aanvrager heeft tegen dat besluit een bezwaar ingediend. Dit bezwaar is – met 

inachtneming van het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Oudewater- ongegrond 

verklaard. Het betreft hier overigens geen inwoner van de gemeente Oudewater.

Lont

VVD 55 139 Grondexploitaties woningbouw, de gemeente heeft meerdere stukken grond in haar bezit die hier niet 

getoond worden en ogenschijnlijk ook niet bij de activa. Kan dit inzichtelijk worden gemaakt?

De gronden die wij in ons bezit hebben zijn opgenomen op de kaart die bij de beantwoording is 

gevoegd. Dit betreft veel openbaar gebied. Als er specifieke gronden worden gevraagd moet dit 

verder worden uitgezocht. 

Teunissen

VVD 56 153 FVA, aflossing van de sporthal (329K) en scouting (140K) kan worden afgeroepen o.b.v. de 

jaarrekeningen. Kan er inzicht gegeven worden de financiele posities van beide.

In 2020 is deze vraag ook al gesteld. Aflossing kan niet worden afgeroepen o.b.v. de 

jaarrekeningen. Wij beorrdelen de jaarrekeningen niet. Van een verzoek om aflossing is geen 

sprake, want het zijn leningen zonder rente en aflossing. Van oorsprong zijn het bijdragen "au fond 

perdu" en ten laste gebracht van de Algemene reserve. Op verzoek van de toenmalige accountant 

zijn deze opgenomen in de toelichting op de balans als aflossingsvrije leningen en een voorziening 

renteloze leningen om ze zichtbaar te houden voor als de vereniging of stichting op zou houden te 

bestaan.

Lont



VVD 57 153 Wij hadden begrepen dat de Sporthal na 40 jaar zou terugkomen naar de gemeente, dit lijk nu 30 jaar 

te zijn (1992). Graag even verduidelijking van de situatie (wat is waar en heeft alles conform afspraak 

gewerkt)?

Het desbetreffende recht van erfpacht is indertijd gevestigd met ingang van 1 januari 1992 voor de 

duur van 30 jaar met daarna stilzwijgende verlenging met steeds 5 jaar, tenzij een van de partijen 

tijdig heeft opgezegd. De stichting heeft overeenkomstig de bepalingen van de notariele akte met 

inachtname van de opzegtermijn van een jaar opgezegd bij brief van 4 augustus 2020. 

Teunissen

VVD 58 154 Wat kunnen we in het werk stellen om de debiteuren Ferm Werk alsnog te innen en hoe komen deze 

(incl. voorziening) in de jaarrekening van de gemeente terecht? Welk terugvorderingsbeleid wordt door 

Ferm Werk toegepast?

Deze vorderingen komen voort uit de jaarrekening van FermWerk. Omdat het uiteindelijke risico 

bij de gemeente Oudewater ligt, heeft de accountant aangegeven dat deze vorderingen ook op de 

balans van de gemeente opgenomen moeten worden. Het debiteurenproces ligt verder wel bij 

FermWerk. Overigens is het inherent aan het type debiteurenvordering dat het 

voorzieningspercentage van deze vorderingen hoog ligt.

Lont

VVD 59 154 Waarom heeft de gemeente een kas? De kas dient voor kleine uitgaven. Deze kas is in het verleden opgezet, maar wordt tegenwoordig 

nog minimaal gebruikt. We zijn daarom ook aan het kijken of deze wellicht moet worden 

opgeheven.

Lont

VVD 60 156 Zijn er ook bestemmingsreserves opgenomen die feitelijk het karakter van een voorziening hebben? Ja, dit betreft de bestemmingsreserves Wegen, Baggerwerken en Civiele kunstwerken. Lont

VVD 61 156 Bestemmingsreserves speeltoestellen, waarom gebeurd hier zo weinig mee en welke speeltuinen zijn er 

überhaupt nog?

Wij hanteren op dit moment het Speeltuinennota uit 2013. We onttrekken de benodigde middelen 

als dit voor de vervanging nodig is. Anno 2022, zijn er nog ca. 20 speelruimtes voorzien van 117 

speeltoestellen.

Kok

VVD 62 158 Is er herfinanciering mogelijk van de relatief dure lening uit 2011? Per 1 maart 2022 heeft een renteherziening plaatsgevonden van deze lening tegen een nieuw 

rentepercentage van 1,15%.

Lont

CU-SGP 63 160

In het overzicht met van een overheid ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 

staat een subsidie natuurbescherming 2016 onvangen van Provincie Utrecht. Op het saldo van Eur 

158.956  zijn in 2021 geen mutaties geweest. Klopt dit? Is het juist dat dit voorschot uit 2016 nog in de 

boeken staat?

Dit klopt. In 2021 hebben er geen uitgaven plaats gevonden ten laste van de ontvangen subsidie. 

We hebben dit geld wel ontvangen in 2016 met dit bestedingsdoel. Het is dus terecht dat deze als 

"ontvangen voorschot" openstaat. Het voorschot heeft betrekking op de subsidie die wij kunnen 

ontvangen voor de voetgangersbrug over de Hollandse IJssel bij het project Westerwal.

Kok

CDA 64 30 Bij 3.2.1.1. van de inspanning 2021 staat het stoplicht op groen m.b.t. "Maken van samenwerkings-

afspraken op het gebied van mantelzorgondersteuning 

tussen het Stadsteam en de Wulverhorst (doel: aanbod is aanvullend op elkaar en versterkt 

elkaar)". Graag ontvangen wij de samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn.

Inwoners die voor een ander zorgen en ondersteuning nodig hebben stellen die vraag op 

verschillende plekken: bij het Stadsteam, de Wulverhorst, het Touwteam en MEE. Afgesproken is 

dat deze organisaties hun ondersteuning zelf kunnen bieden en altijd naar elkaar doorverwijzen 

als een andere organisatie meer passend is bij de vraag of aanvullende ondersteuning kan geven. 

Bij welke deur de inwoner aanklopt, de dienstverlening zal aansluiten bij de vraag. 

Die afspraken gaan we in het plan voor de Onafhankelijke Clientondersteuning nog uitbreiden: 

mensen kunnen ook aankloppen bij vrijwilligers(organisaties).

Kok

CDA 65 31 In 3.2.2.2. van de inspanning 2021 staat het stoplicht op groen m.b.t. "Faciliteren van organisaties bij 

hun deelname aan de lokale week tegen de eenzaamheid 

(Kom Erbij) door ondersteuning te bieden bij de communicatie en door onderlinge 

verbindingen te realiseren ". Vragen: 1. Gaarne verduidelijking wat onder "faciliteren" wordt verstaan 

en hoe dat in de praktijk is vormgegeven.  2. Welke organisaties zijn allemaal benaderd.  3. Welke 

onderlinge verbindingen zijn gerealiseerd en op welke wijze duurzaam vormgegeven.

Onder faciliteren verstaan we het komen tot een overzicht aan activiteiten en publiceren van het 

programma. De gemeente schrijft tientallen organisaties aan en benadert ook zelf mogelijke 

aanbieders van activiteiten. Soms worden activiteiten van het programma van de Week van de 

Ontmoeting daarna een reguliere of vaker terugkerende activiteit.  De verbindingen tussen 

organisaties zijn in de afgelopen jaren voornamelijk ontstaan via de Netwerktafel Ouderen en de 

werkgroep Ouderen Langer Thuis. Oudewater Vitaal is sterk in de samenwerking met lokale 

partners. Zij gaan dit jaar samen met de gemeente de Week van de Ontmoeting organiseren. We 

hopen dat dit jaar de organisatie van die specifieke week meer effect gaat opleveren: door corona 

en beperkingen was het aantal deelnemers laag. Het aantal activiteiten waarbij inwoners elkaar 

kunnen ontmoeten gedurende het hele jaar is toegenomen, evenals de publiciteit hierover (bv 

evenementenkalender in de IJsselbode). Tegelijk zijn er nog verbeteringen op het gebied van 

bekendheid mogelijk. We zijn daarover in overleg met TIP. En suggesties zijn welkom!

Kok



CDA 66 33 e.a. Op veel plaatsen wordt vermeld dat de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor nog niet onderbouwd 

zijn. Wel geven heel veel uitkomsten een “verslechterend” beeld te zien. Gemakshalve wordt maar vast 

de conclusie getrokken dat aannemelijk is dat dat veroorzaakt wordt door de corona-crisis en dat 

aannemelijk is dat die cijfers weer naar boven worden bijgesteld. Daar kan uit gelezen worden dat we 

dat rustig afwachten omdat het wel goed komt. Gaan we dat pas meten bij de volgende 

gezondheidsmonitor in 2023? Gezien de verontrustende dalingen is een snellere tussentijdse peiling 

noodzakelijk om wellicht tijdig te kunnen reageren. 

Het achtergronddocument van de GGDrU is inmiddels bekend en is ter informatie bijgevoegd bij 

deze beantwoording. Hierin staat beschreven dat inderdaad de corona-crisis impact heeft gehad 

op verschillende cijfers. 

Omdat de dataverzameling van de gezondheidsmonitoren tijdens de coronacrisis heeft 

plaatsgevonden, heeft het ministerie van VWS besloten de monitoren onder volwassenen en 

senioren nogmaals uit te laten voeren in het najaar van 2022, op kosten van het ministerie van 

VWS. De resultaten worden begin 2023 verwacht. 

Hier wordt echter niet op gewacht. De meest recente resultaten van de onderzoeken worden nu al 

meegenomen in ons huidige beleid en de ontwikkeling van de nieuwe Maatschappelijke Agenda.

Kok

CDA 67 34 Bij 3.4.1.2. van de inspanning 2021 staat het stoplicht op groen m.b.t.  Stimuleren van afspraken tussen 

de Woningraat en de Wulverhorst voor de verdeling van 

woningen voor ouderen met een zorgvraag".  Vragen: 1. Waarom beperkt de rol van de gemeente zich 

hier tot "stimuleren" en niet "regie nemen". 2. Wat is het concrete resultaat van deze inspanning die 

rechtvaardigt dat het stoplicht op groen staat.

1. Het betreft hier vastgoed van de Woningraad, de gemeente gaat hier niet over. 

2. Er is een afspraak over 25 woningen in de Schuylenburcht. 

Teunissen

CDA 68 34 Bij 3.4.1.4. van de inspanning 2021 staat het stoplicht op groen m.b.t. "Het opzetten van het concept 

'wooncoaching' om senioren te kunnen ondersteunen/ te 

begeleiden in hun verhuiswens ". Vragen:  1. Wat is het concrete resultaat van deze inspanning die 

rechtvaardigt dat het stoplicht op groen staat.; 2. We ontvangen graag het concept wooncoaching.

Onder ‘wooncoaching’ verstaan we het geven van advies over passend wonen, nu of in de 

toekomst. Met de Woningraat zijn er afspraken over deze ondersteuning. De Woningraat biedt 

deze ondersteuning in het algemeen aan, en tevens wordt het nu gericht ingezet bij de 

Schuylenburcht. De Woningraat kan die geven maar ook het Stadsteam geeft desgevraagd advies 

of denkt mee met de inwoners. Vaak gaat het over zelfstandig blijven wonen, aanpassingen of 

inschrijven voor een meer geschikte woning. 

Overigens zijn wij wel van mening dat dit onderwerp breder belicht zou mogen worden, ook de 

ouderenadviseurs binnen de verschillende organisaties kunnen hier een rol in spelen. Wij hopen 

daar de komende jaren meer aandacht aan te kunnen geven. 

Teunissen-Kok

Progressief 

Oudewater

69 6 Gesproken wordt over achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis: Als gevolg hiervan 

ontstond er ruimte om een start te kunnen maken met het wegwerken van achterstanden in regulier 

werk, die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan. Vraag: Is er een beeld van de omvang van deze 

achterstand en welke prioritering wordt gehanteerd voor het wegwerken van achterstanden? 

Volgt later. de Vries

Progressief 

Oudewater

70 8 & 9 Een aantal resultaten zijn benoemd en worden gehanteerd als indicator. Deze indicatoren betreffen 

ondermijning en PGA. Klopt het dat het college geen indicatoren hanteert op haar taak Burgerzaken? 

Zijn er voorbeelden van indicatoren (bv uit andere gemeenten) die hier relevant en van waarde kunnen 

zijn? 

In de Begroting 2021 zijn de afspraken vastgelegd over welke "Resultaten" en "Inspanningen" wij 

in het begrotingsjaar monitoren. Hierover leggen wij uiteindelijk verantwoording af in de 

Jaarrekening 2021. De taak Burgerzaken maakt hier geen onderdeel vanuit, maar is natuurlijk we 

een, going concern, taak die wij uitvoeren. 

de Vries

Progressief 

Oudewater

71 15 Er wordt melding gemaakt van de uitgevoerde schouw in Papekop en Hekendorp. Hoeveel 

verbeterpunten/ acties hebben bewoners aangedragen? Op welke manier is omgegaan met de 

aangedragen verbeterpunten van de bewoners? Op welke manier draagt die instrument bij aan een 

verbetercyclus op dit domein? 

De schouw heeft ongeveer 30 verbetervoorstellen/wensen/ergenissen opgeleverd. Sommige 

konden meteen als MOR-melding worden opgelost. Anderen zijn op de lijst van verkeer & vervoer 

geplaatst of als wens voor het jaarplan Openbare Ruimte aangedragen. Het actief met bewoners 

ingesprek gaan en fysiek langs de locaties gaan (middels schouw) is van meerwaarde voor de 

onderlinge relatie, geeft duidelijkheid in behoeftes en mogelijkheden, creeert begrip voor 

afwegingen en biedt mogelijkheid om onderling snel te schakelen. Samen streven we hetzelfde 

doel na: een veilige, leefbare en bereikbare openbare ruimte.

Kok

Progressief 

Oudewater

72 27 & 28 Programma sociaal domein. Kan het college aangeven welke concrete SMART geformuleerde 

kwaliteitsindicatoren zij hanteren voor het sociaal domein waarmee zij de doelstelling behoud van 

kwaliteit van zorg bewaken? 

In de Begroting 2021 zijn de afspraken vastgelegd over welke "Resultaten" en "Inspanningen" wij 

in het begrotingsjaar monitoren. Hierover leggen wij uiteindelijk verantwoording af in de 

Jaarrekening 2021.

Kok

Progressief 

Oudewater

73 29 In de jaarrekening staat genoemd de oprichting van het touwteam. Welke rol heeft de gemeente 

gespeeld bij het oprichten van het touwteam? 

Naast meedenken en promotie onder onze (subsidie)partners hebben zij een subsidie van de 

gemeente ontvangen. 

Kok

Progressief 

Oudewater

74 28 Preventief huisbezoek 80+. Er wordt melding gemaakt van het uitvoeren van preventief huisbezoek bij 

80+ inwoners. Kan het college aangeven hoeveel verbeterpunten/ acties hieruit voortgekomen zijn? Op 

welke manier draagt dit instrument bij aan een verbetercyclus op dit domein? 

De rapportage met aanbevelingen van het preventief huisbezoek zijn met de gemeenteraad 

gedeeld (D/22/054752). De conclusies en aanbevelingen worden meegenomen in de nieuwe 

maatschappelijke agenda. 

Kok



Progressief 

Oudewater

75 27&29 Programma sociaal domein: Welke indicatoren worden gehanteerd voor het onderdeel 

schuldhulpverlening? Klopt het dat in de jaarrekening geen vermelding kan worden teruggevonden 

over de prestatie van de gemeente op het gebied van schuldhulpverlening? Kan het zo zijn dat de 

gemeente geen dossiers voor schuldhulpverlening heeft lopen? 

In de Begroting 2021 zijn de afspraken vastgelegd over welke "Resultaten" en "Inspanningen" wij 

in het begrotingsjaar monitoren. Hierover leggen wij uiteindelijk verantwoording af in de 

Jaarrekening 2021. Voor schuldhulpverlening zijn geen aparte indicatoren benoemd aangezien dit 

een een going concern taak betreft.

Kok

Progressief 

Oudewater

76 59 Over het afstoten van de Eiber is nog geen besluit genomen. Waarom wordt desondanks toch al 

gekozen voor terugdringen van onderhoud. Kan het college aangeven welke onderhoudsactiviteiten 

niet meer worden uitgevoerd en in hoeverre dit van invloed is op het gebruik van het gebouw door de 

huidige gebruikers? 

Al het noodzakelijke onderhoud om de continuïteit van het gebruik zo goed mogelijk te kunnen 

borgen wordt uitgevoerd. Indien nodig worden (extra) benodigde uitgaven geraamd en 

meegenomen in de Voor- of Najaarsrapportage.

Teunissen

Progressief 

Oudewater

77 64 - 70 Kan in de woningbouw projecten aangegeven worden waar sprake is van vervanging van bestaand 

woningaanbod en waar sprake is van uitbreiding van het woningaanbod binnen de gemeente 

Oudewater? Kan dit onderscheidt ook worden opgenomen in de prestatieindicatoren? 

Volgt later. Teunissen

Progressief 

Oudewater

78 64 -70 Kan in de prestatieindicatoren ook een SMART doelstelling worden opgenomen ten aanzien van % 

sociale huur en sociale koop? 

Volgt later. Teunnissen


