
Technische vragen over Voorjaarsrapportage 2022 Oudewater

fractie nr. vraag Blz nr Vraag

CDA 1 algemeen In de voorjaarsrapportage (en de jaarrekening) 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? Ook bij de oranje lichten wordt geen verwachting uitgesproken 

over de haalbaarheid van de doelstelling. Dit maakt de informatiewaarde van het document kleiner.

CDA 2 3 Het saldo van de voorjaarsrapportage wordt, volgens de rapportage en het concept-raadsbesluit, 

toegevoegd aan de algemene reserve. Moet het raadsbesluit gezien worden als begrotingswijziging, 

waardoor het saldo van de begroting na het raadsbesluit op 0 sluit?

CDA 3 8 Er wordt een extra bedrag van het rijk ontvangen voor extra boa-capaciteit. Hoeveel formatie is hier 

mee gemoeid en hoeveel boa-capaciteit is er dan in totaal voor Oudewater beschikbaar?

CDA 4 16 Hoeveel budget draagt de gemeente (incidenteel en structureel) bij aan het behalen van de doelstelling 

"Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt voorkomen/ 

uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen" . Aan wie zijn die budgetten toegekend en met welke 

prestatieafspraak.

CDA 5 16 In vervolg op de vraag hierboven:  Betekent dat het voorkomen/uitstellen van intramurale zorg leidt tot 

kosten die door de gemeente (bv via de WMO) vergoed worden ?? En zo ja, om welk bedrag gaat dat 

dan ?

CDA 6 20 Het bedrag aan energietoeslag, dat van het rijk gekregen wordt, bedraagt € 65.600. In de pers zijn 

berichten verschenen dat het bedrag dat het rijk uitkeert onvoldoende is  om alle huishoudens die 

daarvoor in aanmerking komen, te compenseren. Is het gedrag voor Oudewater toereikend? Hoeveel 

bedraagt de toeslag per huishouden? En komen dezelfde huishoudens in aanmerking voor deze toeslag 

die ook voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in komen?

CDA 7 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.

CDA 8 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.



CDA 9 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. 

CDA 10 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.

CDA 11 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.

VVD 12 Algemeen, niet alle ‘stand van zaken’ hebben een toelichting, maar wel een kleurtje. Zijn alle ‘stand van 

zaken’ met een financiële impact wel toegelicht?

VVD 13 4 Het Corona Steunpakket Cultuur is opgenomen als nadeel. Wat is hiervoor de verklaring?

VVD 14 5 Er ontbreekt uitleg bij de Stand van Zaken bij het Cluster Orde en Veiligheid. Graag minimaal bij de 

oranje velden een uitleg. 

VVD 15 7 Leges Omgevingsvergunningen (blz. 7) t.b.v. Oranje Bolwerck (€ 334.800) en Schuylenburcht (€ 

300.092). Check: zitten hier geen dubbelingen in met 2021 (Oranje Bolwerck) en waarom zijn deze 

inkomsten niet begroot? Indien dit de standaard systematiek is, is er een doorkijk naar Statenland, 

Kerkwetering etc?

VVD 16 7 Verhoging budget veiligheid grote evenementen, waarom is dit noodzakelijk en hoe wordt de 15K 

besteed?

VVD 17 8 Salarissen ondersteuning Raad, er vind de komende jaren geen salarismutatie(verhoging) plaats voor de 

raadsondersteuning? In de CAO wordt vast gewerkt met periodieken etc.

VVD 18 8 Er is budget opgenomen voor extra formatie BOA. Hoe verhoudt dit zich tot de oproep in het 

overdrachtsdocument? Is er nog steeds een resterende behoefte? Zo ja, wat is hiervoor de 

onderbouwing? 

VVD 19 8 Extra formatie BOA, hoeveel extra formatie betreft dit in FTE? Indien de formatie verder wordt 

uitgebreid, wordt dit dan ook gedekt van het ministerie?

VVD 20 10 Toekomst openbare verlichting. Het onderhandelingsgesprek is nog niet afgerond, dat kan. Wel graag 

duiding over het gewenste onderhandelingsresultaat (de business case).

VVD 21 10 Eigendom wegen, wat is de inschatting van (co)financiering door andere overheden?

VVD 22 11 Er wordt 15K tbv extra juridische ondersteuning gevraagd m.b.t. de openbare verlichting, graag een 

herijking van de business case. Wegen alle extra kosten op tegen de te verwachten baten?

VVD 23 11 Waarom is het budget voor het extra maaien van verkeersveiligheid hoeken niet structureel 

opgenomen? 

VVD 24 11 Civiele kunstwerken, heeft Ferm Werk een ‘leveringsverplichting’? Wordt er actie ondernomen om 

brugwachters op te leiden? Waarom zijn de extra kosten voor de gemeente en niet voor Ferm Werk?



VVD 25 11 Inzameling GFT-afval, wat zou het kosten als in de zomermaanden het GFT-afval weer wekelijks wordt 

opgehaald?

VVD 26 11 Prijsstijging asfaltverharding, is de index verrekening CBR ook in de lopende contracten opgenomen of 

is dit een aanname ten behoeve van het budget? Het volume lijkt gelijk te blijven door de jaren heen, is 

dit correct?

VVD 27 18 Zien de te verwachten effecten van het meenemen van financiële zelfredzaamheid meegenomen? Zo 

nee, waarom niet? Wat is het te verwachten effect in de periode 2022-2025? 

VVD 28 20 De jaarlijkse check van de AED's staat nu verspreid over twee programma's en het voorgesteld deze te 

centraliseren. Waarom is deze maatregel dan niet budgetneutraal? 

VVD 29 21 Herontwikkeling Klepper, wanneer wordt de nadere uitwerking verwacht zoals afgesproken?

VVD 30 22 Vanwege prioritering is geen invulling gegeven aan energiebesparende maatregelen. Geven de huidige 

energieprijzen gene aanleiding voor een herprioritering? 

VVD 31 24 Energietransitie, wanneer wordt het aanvalsplan zon op dak verwacht en hoe is dit budgettair 

meegenomen?

VVD 32 25 Inzet onafhankelijke gespreksleider, waarom valt dit buiten de buurtbemiddeling en welke inzet wordt 

er ingekocht voor 10K per jaar. Waar is de aanname op gebaseerd dat dit in 2023 eindigt?

VVD 33 26 De exploitatiekosten van Sporthal de Noort Syde nemen toe. Denkt de gemeente na over het verhogen 

van de opbrengsten en verlagen van de kosten? Wat zijn hierin de mogelijkheden? 

VVD 34 26 Leerlingenvervoer (blz. 26), hoe kunnen de tekorten uit het verleden invloed op structureel 70K tekort 

de komende jaren? Graag toelichting op het ontstaan en de verwerking in de jaren 2022 en verder. Is in 

het leerlingenvervoerbudget ook reeds rekening gehouden met het dagelijks vervoer van de leerlingen 

van de Goejanverwelleschool naar de Schakels, of zijn dit geen kosten voor de gemeente.

VVD 35 29 Wanneer wordt een uitspraak van de RvS verwacht omtrent Tappersheul III?

VVD 36 35 Bestuursondersteuning (blz. 35), er vind de komende jaren geen salarismutatie(verhoging) plaats voor 

de  bestuursondersteuning? In de CAO wordt vast gewerkt met periodieken etc.

De 

Onafhankelijken

37 algemeen Zijn de effecten van herverdeling van het Gemeentefonds al meegenomen?

De 

Onafhankelijken

38 algemeen Zijn de effecten van de meicirculaire van het Rijk al meegenomen?

Progressief 

Oudewater

39 24 In de voorjaarsrapportage wordt voor 2022 en 2023 een bedrag genoemd van 2x 10.000 euro, 20.000 

euro in totaal voor de inzet van een onafhankelijke gespreksleider dossier Pluimveebedrijf. Dit is een 

fors bedrag voor een gespreksbegeleidingstraject. Vraag aan het college is welke opdracht dee 

gespreksleider krijgt. Zit in deze opdracht ook opgenomen het opstellen van toekomst scenario's met 

bewoners, ondernemer en gemeente gericht op het duurzaam terugdringen van overlast, conform de 

recent aangenomen motie in de raad van 9 juni 2022? Zoja, is die opdracht passend bij de rol 

gespreksleider? 


