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Fractie nr. vraag Blz nr Vraag Antwoord Portefeuillehouder

VVD 1 4 Er wordt gesproken over een verwachtte 

opbrengst GREX voor Statenland. Deze 

opbrengst is echter ongewis en afhankelijk van 

politieke keuzes. Waarom is hier toch dit 

bedrag opgenomen? 

Als het zwembad naar de nieuwe locatie op Tappersheul III gaat is het ook noodzakelijk om te 

sturen op de financiering vanuit Statenland zoals dit ook bij de besluitvorming voor het zwembad 

is weergegeven. 

Teunissen

VVD 2 Investeringsbijlage Investering Hoenkoopsebrug wordt in 25 jaar 

afgeschreven, waarom is dit substantieel lager 

dan de levensduur van de huidige brug?

In de basis wordt momenteel de voorkeur gegeven om het volledige bedrag in 25 jaar af te 

schrijven conform de FS notitie. Het betreft namelijk een renovatie en geen volledige nieuwbouw 

en de scope is nog niet volledig bekend. Lopende de voorbereiding (bij gereedkomen van het 

definitieve ontwerp) kunnen we wellicht een fin. verfijning/optimalisatie op onderdeelniveau 

maken. (de componentenbenadering)

Kok

VVD 3 Investeringsbijlage Waarom is er een verschil in 

afschrijivngstermijnen een verschil bij de 

tranches masterplan binnenstad

Masterplan binnenstad bovengronds staat op 40 jaar afschrijving en masterplan binnenstad 

ondergronds ook op 40 jaar afschrijving.  Bij jaarschijf 2025 riolering staat abusievelijk 15 jaar. Dat 

moet ook 40 jaar zijn.

Kok

VVD 4 Investeringsbijlage Is de investering van de brug Westerwal 

opgenomen o.b.v. de cofinanciering vanuit de 

Provincie? Zo ja, hoeveel is deze bijdrage?

Ja, ten tijde van de besluitvorming werden de kosten voor een zogenaamde 'kwakelbrug' op vier 

ton geraamd. De bijdrage vanuit de provincie Utrecht bedraagt €176.000,-. Vandaar het besluit 

van de gemeenteraad om €225.000,- beschikbaar te stellen.

Kok

VVD 5 Investeringsbijlage Welke functie heeft de beoogde aangeschafte 

Volvo, wat is de noodzaak en welke aandrijflijn 

wordt eventueel beoogd

De volvo betreft een vervangingsinvestering. In 2015 is bij de ambtelijke fusie besloten om de 

wagenparken in eigendom van de zelfstandige gemeente te houden. Het wagenpark van 

Oudewater en het wagenpark van Woerden worden efficient gebruikt voor het beheer in de 

openbare ruimte (zowel in Oudewater als in Woerden) door de opzichters en de uitvoerend 

medewerkers voor o.a. Het ophalen van boomstammen

                Het legen van bladkorven

                Transport van grond en repac (gebroken puin)  voor aan het aanvullen van bermen

                ondersteuning bij calamiteiten

                Het ophalen van grofvuil

                Het ophalen van groot zwerfafval

                Assistentie bij werkzaamheden

Lont


