
Technische vragen over Jaarrekening 2021 Oudewater

fractie nr. vraag Blz nr Vraag

CDA 1 algemee

n

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?

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?

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

dit cijfer?

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?

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?

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?

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. 

VVD 8 Komt er weer een infographic?

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?

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?

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?

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?

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?

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.

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?

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?



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 stata dat de overeenkomst jaarlijks 

wordt verlengd. Waneer loopt de huidige overeenkomst af?

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?

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?

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?

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

uiterlijk uitgegeven moet zijn?

VVD 22 23 Er is € 24.909 niet uitgegeven aan kinderarmoedebestrijding. Wat is hiervoor de verklaring?

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?

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?

VVD 25 26 Zij er in 2021 financiële effecten geweest van de invoering van de wet wijziging woonplaatsbeginsel?

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

nadere uitleg hierover.

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

resultaten daarvan inzichtelijk worden gemaakt?

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?

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?

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.

VVD 31 45 Het activiteitenbudget van de cultuurcoach is in 2021 verdubbeld naar 2.500,-. Welke onderliggende 

ambitie krijgt hiermee invulling?

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)?

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?

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

opgeleverd?

VVD 35 46 Er staan meerdere vraagtekens bij zinnen op blz. 46. Klopt dit wel?

VVD 36 47 71.000 site bezoeken. Is dat landelijk? Hoeveel uit Oudewater?

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?

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?

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

geweest?

VVD 40 59 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?

VVD 41 59 Taakveld 4.2. 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?

VVD 42 59 Taakveld 4.2. De Eiber wordt afgestoten, per wanneer vind dit plaats en wat is de structurele besparing 

die in de meerjarenbegroting is opgenomen?

VVD 43 63 Graag nadere uitleg van de cijfers bij taakveld 3.2

VVD 44 63 Taakveld 8.3. De majeure bate betreft de leges Oranjebolwerck?

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

kwijtgescholden en wat is de meerjarige trend hiervan?

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?

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?

VVD 48 112 Wat zijn de mogelijke stille reserves die nu niet gewaardeerd worden?



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?

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?

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.

VVD 52 114 Is er directe aanleiding om nu het ‘juridische risico’ op te nemen?

VVD 53 114 Is er geen risico m.bt. toekomstige MGE woningen Oranjebolwerck?

VVD 54 123 Inzageverzoeken: de zin die onder dit stuk staat is ons niet duidelijk. Graag een toelichting.

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?

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 financiële posities van beide?

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)?

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?

VVD 59 154 Waarom heeft de gemeente een kas?

VVD 60 156 Zijn er ook bestemmingsreserves opgenomen die feitelijk het karakter van een voorziening hebben?

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

er überhaupt nog?

VVD 62 158 Is er herfinanciering mogelijk van de relatief dure lening uit 2011?

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?

Progressief 

Oudewater

64 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? 

Progressief 

Oudewater

65 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? 

Progressief 

Oudewater

66 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? 

Progressief 

Oudewater

67 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? 

Progressief 

Oudewater

68 29 In de jaarrekening staat genoemd de oprichting van het touwteam. Welke rol heeft de gemeente 

gespeeld bij het oprichten van het touwteam? 

Progressief 

Oudewater

69 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? 

Progressief 

Oudewater

70 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? 

Progressief 

Oudewater

71 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? 

Progressief 

Oudewater

72 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? 

Progressief 

Oudewater

73 64 -70 Kan in de prestatieindicatoren ook een SMART doelstelling worden opgenomen ten aanzien van % 

sociale huur en sociale koop? 


