
Technische vragen over Programmabegroting 2023-2026 Oudewater

Fractie nr. vraag Blz nr Vraag Antwoord Portefeuillehouder

VVD Oudewater 1 14 Wat is groene en grijze druk? Wat houdt dit percentage in?

VVD Oudewater 2 49 4.3.2.1 Voor het maken van het plan “vitale binnenstad” is wel budget beschikbaar? Immers, er wordt 

enkel verwezen naar de kosten voor het uitvoeringsprogramma.

VVD Oudewater 3 50 Wat betekent VVE?

VVD Oudewater 4 51 5.1.1.1 Waartoe dient dit budget van 10K? Hoe verhoudt dit budget zich tot de andere budgetten 

gerelateerd aan het sport?

VVD Oudewater 5 73 graag uitsplitsing van de kosten onder 0.4 DVO bijdrage en medewerker klimaatakkoord.

VVD Oudewater 6 81 kostendekkendheidsgraad marktgelden daalt ipv stijgt naar kostendekkendheid. Waarom?

VVD Oudewater 7 90 2.4.2.1 Welke uitgangspunten en kaders hanteert de gemeente bij het onderzoeken van mogelijkheden 

voor kort en lang parkeren rond de binnenstad

VVD Oudewater 8 222 Jaarlijks groot onderhoud Noort Syde kost 88K per jaar. Zijn er al gedachten wat de kapitaallasten (incl 

energie en MJOP) zouden zijn voor een nieuwe sporthal?

VVD Oudewater 9 224 Er wordt budget gevraagd voor een startnotitie om te komen tot een integraal programma vastgoed. 

Dergelijke pogingen zijn eerder gestrand. Daarnaast zijn er al diverse treintjes in beweging gezet. Wat 

gaan we nu anders doen en hoe verhoudt dit plan zich tot eerder genomen besluiten en 

uitgangspunten?

VVD Oudewater 10 251 De invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 juli 2023, kan hierdoor nog een besparing in 

2023 gerealiseerd worden tov budget

VVD Oudewater 11 320 Wat is de daadwerkelijke stijging van het OZB percentage t.o.v. 2022 los van de waardestijging van de 

huizen?

Progressief Oudewater 12 0 Algemene vraag: de programmabegroting is vooral gericht op het inzichtelijk maken van mutaties voor- 

of nadelen. Daardoor wordt niet echt inzichtelijk wat de reguliere budgetten zijn voor specifieke posten 

en is de koppeling met het CPW ook niet goed te maken. Is het mogelijk om meer in detail inzichtelijk te 

maken welke kosten en baten gekoppeld zijn aan resultaten zoals benoemd in het CPW? 

Progressief Oudewater 13 5 De rioolheffing stijgt met 10% op basis van het waterbeleidsplan. In het waterbeleidsplan van 2019 

staat dat de rioolheffing na initiele stijgingen tussen 2020 en 2022 vanaf 2023 gelijk blijft. Kunt u het 

verschil tussen toen en nu toelichten?

Progressief Oudewater 14 5 Voor de afvalstoffenheffing is een extra indexering gerekend van 2% bovenop de 6,2%. Kunt u dit 

toelichten?

Progressief Oudewater 15 6 Er is een uitbreiding van 1fte BOA opgenomen in de begroting twv 45K. Op basis van welke 

probleemanalyse is deze uitbreiding gewenst? Is deze uitbreiding in deze omvang noodzakelijk of zou bv  

0,5 fte ook voldoen? 

Progressief Oudewater 16 6 Er is een budgetuitbreiding van 30K structureel begroot voor de uitbreiding OOV in het werkprogramma 

gekoppeld aan resultaat 1.1.5 aan een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie. Wat is het huidige Progressief Oudewater 17 8 ev In september dit jaar is de wet versterking decentrale rekenkamers door de eerste kamer aangenomen. 

Wij missen in het programma 1 een resultaat voor het instellen van een onafhankelijke rekenkamer 

gekoppeld aan maatschappelijk effect 1.3. Kan het college hier een toelichting op geven?

Progressief Oudewater 18 8 ev In 2021 is de wet openbaarheid van bestuur vervangen door de wet open overheid. In de 

najaarsrapportage wordt aangegeven dat hiervoor en projectcoordinatie beschikbaar en de kosten 

hiervan vanuit een Rijksbijdrage worden gefinancieerd. Wij missen in het programma 1 een resultaat 

over de WOO gekoppeld aan maatschappelijk effect 1.3. Kan het college hier een toelichting op geven?

Progressief Oudewater 19 10&11 Als inspanning bij resultaat 1.3.1 wordt aangegeven dat het participatiekader van Woerden wordt 

overgenomen en het participatiebeleid van Woerden wordt geimplementeerd. Woerden en Oudewater 

zijn twee zeer verschillende gemeenten. Kan het college aangeven of de benoemde inspanningen 

inclusief een analyse isvan de vraag of het participatiekader en bijbehorende participatiebeleid van 

Woerden passend is voor de gemeente Oudewater en aansluit bij de gewenste effecten op het domein 

participatie in Oudewater? 



Progressief Oudewater 20 15 In de tabel specifieke taakvelden staat voor de begroting 2023 voor programma 1 de totale lasten 

geboekt op 2.135K. In het raadsvoorstel wordt voor programma 1, 90K benoemd als structureel extra 

middelen en 10K incidenteel middelen, samen 5% van de totale lasten in 2023. Hoe kunnen we de 

overige 95% van de 2.135K koppelen aan het CWP? Kan het college hier een toelichting op geven? zie 

ook onze eerste vraag.

Progressief Oudewater 21 17 Onder paragraaf beleidsaanpassing wordt aangegeven dat niet op alle disciplines van het integraal 

Beheerplan Openbare Ruimte actueel beleid is en geinventariseerd moet worden welk beleid verhouder 

is dan wel ontbreekt. In het programmabegroting van 2022 -2025 is aangegeven dat deze inventarisatie 

in 2020 gestart is. Kan het college 1) aangeven of de inventarisatie uitgevoerd en afgerond is, 2) de 

bevindingen hiervan met ons delen en 3) aangeven in hoeverre de het beleid op alle IBOR disciplines nu 

actueel is of een update geagendeerd staat in het CWP en bijbehorende programmabegroting 2023 -

2026?

Progressief Oudewater 22 18 Kan het college aangeven waarom bij het gewenste maatschappelijke effect 2.1 een gezonde 

leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is geen enkele referentie wordt gemaakt aan de te behalen 

resultaten aan het bewaken van milieunormen zoals emissienormen, geluidsnormen, reuknormen 

inclusief het budget voor de ODRU voor toezicht hierop?

Progressief Oudewater 23 20 Kan het college aangeven hoe zij invuling gaat geven aan inspanning 2.2.1.1? 

Progressief Oudewater 24 22 Kan het college nader inzicht geven in het totale budget gekoppeld aan de inspanningen behorend bij 

het resultaat 2.5.1 in het CPW en programmabegroting en de inzet van de additionele structurele 40K? 

Progressief Oudewater 25 33 Betreft lasten en baten WMO. De vergrijzing neemt toe in Oudewater. Kan het college aangeven in 

hoeverre de verwachtte toename in demografische druk zich verhoudt tot de gelijkblijvende budgetten 

voor de uitvoering van de WMO? (lasten 6.6, 6.71a, 6.71b, 6.71c; baten 6.6; 6.71a)

Progressief Oudewater 26 37 de omgevingswet is opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2023. Kan het college aangeven op welke manier dit 

de programmabegroting beinvloedt? 

Progressief Oudewater 27 40 Kan het college aangeven hoe zij invuling gaat geven aan inspanning 4.4.1.1 om het gewenste resultaat 

benoemd onder 4.4.1 te behalen? 

Progressief Oudewater 28 36, 38, 41 en 47  De ambitie wordt uitgesproken om Oudewater meer bekendheid te geven en met bestaande 

organisaties een beter cultureel en recreatief aanbod te realiseren. De uitvoering ligt bij de organisaties 

zelf. Kan het college meer in detail aangeven welke activiteiten vallen in de tabel specifieke taakvelden 

5.3, 5.4, 5.6 en 5.7? wat is het totale budget en capaciteit beschikbaar gesteld door de gemeente dat 

bijdraagt aan het gewenste maatschappelijke effect 4.1 en 4.5 en 4.6 en het bijbehorende resultaat 

4.1.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2? 

Progressief Oudewater 29 48 tabel verschilanalyse 5.3. Is het voordeel van 43K ontvangen subsidie coronasteunpakket vrij 

besteedbaar in 2023 en verder of zijn hier verplichtingen aan verbonden? 

De Onafhankelijken 30 Raadsvoorstel Is er een samenhang tussen het uitbreiden van de BOA capaciteit en de capaciteit voor OOV en zo ja 

welke

De Onafhankelijken 31 Raadsvoorstel Is er een samenhang tussen het voorstel om het budget onkruidbestrijding met 70k te verhogen en het 

in deze raadscyclus voorliggen voorstel Krediet vervanging beplanting en zo ja welke?

De Onafhankelijken 32 Algemeen Wij willen de gemeentelijke lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom willen wij graag 

een overzicht van de financiële opbrengst van een verhoging met 1% van de OZB en de 

afvalstoffenheffing

De Onafhankelijken 33 Algemeen Er is geen aparte post voor het verbeteren van diversiteit en inclusie. Zit dit thema in andere, reeds 

bestaande posten verwerkt, en zo ja op welke manier?

De Onafhankelijken 34 Algemeen De gemeente hanteert op dit moment voor diverse regelingen/voorzieningen binnen  het sociaal 

domein een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm. Andere gemeenten een hogere grens. Wat 

zijn de financiële consequenties van het verhogen van die grens naar 130%? Het kwijtscheldingsbeleid 

voor belastingen/heffingen kent een grens van 100% van de bijstandsnorm. Is het mogelijk om ook deze 

norm te verhogen en zo ja wat zijn de financiële consequenties 

De Onafhankelijken 35 35 Kleine omissie: bij totaal mutaties baten en totaal mutaties lasten en baten staat geen voordeel/nadeel 

vermeld



De Onafhankelijken 36 75 De Onafhankelijken zijn voorstander van een indeling bij de afvalstoffenheffing naar 1, 2 en 

meerpersoons huishoudens. Wij hebben daarvoor bij de vorige begroting een aangepast 

tarievenoverzicht kunnen presenteren. Kunt u ons voorzien van de nodige gegevens om dit overzicht te 

actualiseren naar 2023.

De Onafhankelijken 37 78 De voorziening afvalstoffenheffing is o.a. bedoeld om de tarieven (in de toekomst) stabiel te kunnen 

houden. Als de tarieven voor 2023 "stabiel" blijven ten opzichte van 2022, wat zijn dan de 

consequenties voor de voorziening?

De Onafhankelijken 38 93/96 Wij ontvangen graag van U de meest actuele versie van het MOP en DMOP

De Onafhankelijken 39 148 Naar aanleiding van eerdere vervangingen van tractiemiddelen wordt al geruime tijd door meerdere 

fracties aangedrongen op het onderbrengen van de tractiemiddelen in de DVO met Woerden. Toch 

staat in de investeringslijst de vervanging van een vrachtauto opgenomen. Wat is hiervan de reden.

De Onafhankelijken 40 150/162 De reserve investeringen speeltoestellen bedraagt op dit moment ruim 162k en eind 2023 bijna 170k. 

De hoogte van deze reservering sluit niet meer aan op de oorspronkelijke doelstelling van de 

reservering en is niet meer proportioneel. Welke mogelijkheden zijn er om deze reservering beter te 

benutten binnen het domein speeltuinen, bijvoorbeeld in relatie tot de onlangs geuitte wens van 

speeltuinvereniging Pinkeltje

CDA 41 raadsvoorstel In het voorgestelde besluit wordt als 4e punt opgenomen: “in te stemmen met de structurele lasten uit 

het CWP(…)”. Hoe hoog zijn deze structurele lasten per jaarschijf en hoe verhouden deze structurele 

lasten zich ten opzichte van het hiervoor opgenomen bedrag in de kadernota?

CDA 42 3 Welk percentage bedragen de stelposten energiekosten en salarisstijgingen van het in de begroting 

opgenomen bedrag?

CDA 43 19 Bij 2.1.3.1 Staat het bepalen van de fasering van het Masterplan Binnenstad. Wat is de reden dat deze 

fasering opnieuw plaats moet vinden? Recent hebben we nog een aangepaste/ getemporiseerde 

fasering gemaakt.

CDA 44 20 Bij 2.2.1 wordt aangegeven dat het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en 

ondernemers wordt gestimuleerd. Welke inspanningen worden er op dit moment al ondernomen op dit 

vlak? Wordt hier ook beleid rond the right to challenge bij betrokken?

CDA 45 28 In 2023 wordt een nieuw sociaal akkoord aan de raad voorgelegd. Het CDA wil graag tevoren in de raad 

overleggen over het plan van aanpak/wijze van betrekken van de stad bij dit akkoord. Hoe gaat het 

college dit vorm geven?

CDA 46 35 In de verschillenanalyse bij dit programma wordt een budgetreservering van € 239k gedaan voor 

kapitaallasten van de Klepper, zoals dit in de Kadernota was opgenomen. Is het correct dat de 

kadernota hiervoor een bedrag van € 216k noemde?

CDA 47 59 Bij 6.2.2 wordt alleen een gesprek aangegeven met inwoners van Hekendorp. Het CWP voegt daar nog 

aan toe een visie voor te leggen aan de gemeenteraad. Die actie staat echter pas in 2025 op de agenda. 

Waarom is gekozen voor deze tijdlijn? Wanneer wordt volgens deze tijdlijn een ontwikkeling in 

Hekendorp verwacht? Welke woningbehoefte is er op dit moment en de komende jaren in Hekendorp 

en hoe wordt daar de overbruggende periode tot ontwikkeling mee omgegaan?

CDA 48 86 Onder programma 5c. Verplaatsing Skeelerbaan - Statenland is geen bedrag meer opgenomen. In de 

programmabegroting 2021 - 2025 was daar een reeël risico t.w.v. €600.000 opgenomen. Wat is de 

onderbouwing voor het vervallen van dit risico?

CU-SGP 49 3 De genoemde stijging van energiekosten is zeer fors (250.000). Ziet het college mogelijkheden te 

besparen: door verwarming lager te zetten of niet te verwarmen? (Eiber, stadhuis, stadskantoor).  

CU-SGP 50 3 Wanneer wordt bepaald of 'een aanvullende bijstelling op basis van het uitgangspunt van 

kostendekkendheid en vastgestelde plannen' nodig is? 

CU-SGP 51 4 Op welk moment zal de schuldquote weer onder de 130% komen?

CU-SGP 52 4 Wat veroorzaakt de stijging van de solvabiliteit tot 5%? 

CU-SGP 53 4 Hoeveel bedraagt de bijstelling uit de septembercirculaire? 

CU-SGP 54 5 is het nodig de rioolheffing zowel te indexeren als te verhogen? Kan de indexatie niet doorgeschoven 

worden naar een ander jaar? 

CU-SGP 55 33 Welke middelen zijn beschikbaar tbv armoedebestrijding in 2023?

CU-SGP 56 44 Wanneer wordt het aanvalsplan zon-op-dak opgesteld?

CU-SGP 57 47 Wat wordt bedoeld met 'samenkracht' (6.1)?



CU-SGP 58 73 IS bij de afvalstoffenheffing onderscheid in 1, 2 en meerspersoonshuishoudens gemaakt? Kunt u de 

verschillende bedragen geven?  

CU-SGP 59 86 Wanneer wordt de GREX Tappersheul gesloten?

CU-SGP 60 86 Waarom staat de Hoenkoopsebrug zowel onder 'fysiek beheer' als onder 'projecten' ?

CU-SGP 61 87 Waarom wordt uitgegaan van een gelijkblijvende risico-paragraaf? Zal deze niet kleiner worden 

naarmate projecten worden uitgevoerd? 

CU-SGP 62 88 Hoe wordt het grote verschil tussen 2025 en 2026 voor de sturcturele exploitatieruimte verklaard? 

CU-SGP 63 88 Wanneer wordt de GREX Statenland naar verwachting gesloten? Wat zal dit doen voor de solvabiliteit 

en schuldquote? 

CU-SGP 64 88 Hoe komt het dat solvabiliteit en schuldquote in 2022 zo sterk afnemen? 

CU-SGP 65 100 Waarom zijn de rentelasten naar 3,27% gestegen? Wat is hiervan het effect op de nog af te sluiten 

leningen bv voor het zwembad? Welke leningen gaat u in de toekomst nog meer aan?  

CU-SGP 66 154 Waarvoor wordt de reserve wegen aangehouden? Ligt hier concreet beleidswensen aan ten grondslag? 

Waarom wordt er niet toegevoegd of onttrokken?  

CU-SGP 67 154 Waarom worden geen toevoegingen aan de parkeerreserve verwacht? Wordt deze niet gevuld als de 

parkeernorm wordt afgekocht bij ontwikkelingen?  

CU-SGP 68 RV1 Binnen de DVO passen 3 a 4 projecten. Momenteel zitten meerdere projecten in de pijplijn die niet 

uitgevoerd kunnen worden, maar ons inziens wel urgentie behoeven. Voor 2015 werd dit opgelost door 

extern projectleiders in te huren. Hoeveel externe inhuur is nodig om 4 extra projecten in de benen te 

helpen? Zou dit betaald kunnen worden door de legeskosten?  

CU-SGP 69 RV1 Vorig jaar is toegezegd te onderzoeken of de tractiemiddleen opgenomen kunnen worden in de DVO. 

Wat is de uitslag hiervan? 

CU-SGP 70 RV3 Wat levert €25.000 aan 'pariticipatiebeleid' de burger op? Wat gaat er voor dit geld gebeuren? 

CU-SGP 71 RV3 Wat wordt bedoeld met een 'basisniveau' groenbeheer? Is dit zoals het was voor 2020? 

CU-SGP 72 RV3 Zijn er geen middelen nodig om een sociaal akkoord op te stellen? 

CU-SGP 73 RV3 Wanneer verwacht u het sociaal akkoord te kunnen sluiten? 

CU-SGP 74 RV3 Hoe wordt de Raad betrokken bij het sociaal akkoord? Wordt zij beschouwd als partner? 

CU-SGP 75 RV3 Is het door de krapte op de arbeidsmarkt voor BOA's niet te verwachten dat op deze post 

onderbesteding gaat ontstaan? Kan deze post daaro niet lager worden ingeboekt? 

CU-SGP 76 RV3 Wat is het verschil tussen een extra BOA en extra capaciteit OOV? 

CU-SGP 77 RV3 Waarom zijn er geen extra middelen begroot voor inzet op (energie)armoedebestrijding?

CU-SGP 78 RV3 Hoe is de motie ‘Financien en vervolg fietsbeleidsplan’ d.d. 23 februari 2022 verwerkt in de begroting? 

Wat wordt van dit budget gedaan in 2023? 

CU-SGP 79 RV3 Waarom wordt het fietsbeleidsplan niet benoemd in de begroting? Wordt dit wel uitgevoerd? Welke 

zaken worden in 2023 ondernomen? 

CU-SGP 80 RV5 Waarom wordt er geen geld uitgetrokken voor fietsparkeerplekken rond de Markt? Zit dit niet al 

inbegrepen in de kosten van het masterplan binnenstad? 

CU-SGP 81 RV5 Wat zijn de kosten voor de vorige evealuatie DVO geweest?

CU-SGP 82 RV5 Hoe verhoudt de incidentele uitname tbv het CWP uit de AR zich tot de onder druk staande 

weerstandsratio?

Progressief Oudewater 83 44 4.7.3 Worden naast prestatieafspraken met de Woningraat ook prestatieafspraken gemaakt met 

particuliere verhuurders? 

Progressief Oudewater 84 49 Onder ambities wordt opnieuw gesproken over het voorstel om gymzaal De Eiber af te stoten. Wordt 

voorafgaand aan deze afstoting met de gebruikers en oudewater vitaal een impact analyse gemaakt van 

het sluiten van deze sportaccommodatie op het bewegingsonderwijs van de kinderen op de betreffende 

scholen uitgaande van verschuiving naar De Noort Syde. . 

Progressief Oudewater 85 53 Kan het college aangeven op basis van welke onderbouwing de aanname van maatschappelijk effect 5.3 

wordt gemaakt? 

Progressief Oudewater 86 53 Is bekend vanuit de bewegingsmonitor onder basisschoolleerlingen jaarlijks uitgevoerd door de 

buurtsportcoaches hoeveel kinderen lid zijn en actief deelnemen aan een sportvereniging? 

Progressief Oudewater 87 54 Kan het college aangeven waarop de begroting van 82.689 is gebasseerd vanaf 2024 en verder?



Progressief Oudewater 88 57 Wij missen in het programma 6 een invulling aan de geuitte wens in het hoofdlijnenakkoord en breder 

in de gemeenteraad voor innovatieve woonvormen zoals tiny houses, hofwoningen, transitie van erf 

naar bewoning en cooperatief of particulier collectief opdrachtgeverschap. Kan het college een 

toelichting geven waarom hier geen resultaat voor afgesproken is?

Progressief Oudewater 89 56 & 61 In de ambities wordt aangegeven dat de omgevingswet meer afstemming vraagt. In maatschappelijk 

effect punt 6.3 sluit hier ook bij aan. Onze verwachting is dat hier een samenhang is met de 

ontwikkeling van het participatiebeleid in de gemeente Oudewater. Is onze verwachting hierover juist 

en wordt in het participatiebeleid wat ontwikkeld wordt in programma 1 ook de participatie in de 

ruimtelijke ontwikkeling en wonen expliciet meegenomen en op elkaar afgestemd qua tijdspad? 

Progressief Oudewater 90 57 Kan het college aangeven hoe zij komt aan het percentage 30% sociale woningbouw in de gemeente 

Oudewater wat aansluit bij de ambities van het Rijk? Het recente woningbouwprogramma van het rijk 

spreekt over 2 op de 3 nieuwbouw huizen die in het betaalbare segment vallen zijn de 40% huur en 

koopwoningen en 30% sociale huurwoningen waarbij het streven is naar een aandeel van 30% sociale 

huur in de woningvoorraad per gemeente. De sociale huur woningvoorraad in de gemeente Oudewater 

is op dit moment ver onder de 30% en in die zin is een forse inhaalslag wenselijk de ambities van het 

Rijk volgend. Graag een toelichting hierop. 

Progressief Oudewater 91 58 Kan het college aangeven wat zij nu hanteren als aandeel woningen voor middeninkomens Statenland 

om straks te kunnen aangeven wat vergroot is? Wetende ook dat er geen woningprogramma voor 

Statenland is vastgesteld in de gemeenteraad anders dan dat de grond 2,5M moet opleveren voor de 

financiering van het zwembad. 

Progressief Oudewater 92 59 &60 Kan het college aangeven op welk moment de gemeenteraad de kaders in de vorm van een 

woonprogramma voor de woningbouw aan Statenland, Kerkwetering en Touwbaan Complex kan 

vaststellen en hoe dit zich in de tijd verhoudt tot de resultaten genoemd in 6.2.1, 6.2.3 en  6.2.5? 

Progressief Oudewater 93 63 Kan het college aangeven hoe de transformatie van het cultuurhuis en de beschikbaarheid van 

schoollokalen zich verhoudt tot de geplande woningbouw aan met name de Kerkwetering? 

Progressief Oudewater 94 67 Kan het college een toelichting geven hoe inspanning 7.1.3.1 en met name de bewoording maximaal 

zich verhoudt tot de wens om betaalbare woningen te bouwen? 

Progressief Oudewater 95 70 Aanbevolen wordt vanuit rijksoverheid om de extra algemene uitkering weg te zetten als spaarpot voor 

'het ravijn' jaar 2026. Dit is in de de voorgestelde programmabegroting niet de gemaakte keuze. Kan 

college hier een toelichting opgeven en aangeven welke risico's dit geeft? 

Progressief Oudewater 96 74 Kan het college aangeven hoevaak gebruik is gemaakt van de kwijtscheldingsregeling van de gemeente 

in 2022 en 2021? 

Progressief Oudewater 97 78 Kan het college een toelichting geven op wat een redelijke omvang van de voorziening 

afvalstoffenheffing is? Dit in relatie tot de huidige verhoging van het tarief en tegelijkertijd bijna 

verdubbeling van de storting in de voorziening. 

Progressief Oudewater 98 79 Kan het college aangeven wat een redeljke omvang van de voorziening rioolriolering is? Dit in relatie tot 

de huidige verhoging van het tarief en een begrote 200.000 hogere storting in de voorziening tov 2022. 

Progressief Oudewater 99 84 Kan het college een toelichting geven op de reserve sociaal domein in de tabel van 129K? Aangegeven 

wordt dat hiervoor geen bestemming is opgenomen. Is deze vrij besteedbaar? Door welke 

omstandigheid (onderbenutting) is deze reserve ontstaan? 

Progressief Oudewater 100 nvt Kan het college een nadere duiding geven op de geleverde diensten vanuit Woerden gedekt met de 

DVO van 5,9M. Met een verdeling van de kosten naar programma en specifieke projecten? Wordt er 

vanuit de gemeente Woerden een urenregistratie bijgehouden? 

Progressief Oudewater 101 nvt Wij missen in het programma 6 een invulling / resultaat aan het regulieren van de woningmarkt in 

Oudewater met behulp van diverse volkshuisvestingsmaatregelen. Ook missen wij een resultaat voor 

het herzien van de woonvisie. Kan het college hier een toelichting op geven? 

Progressief Oudewater 102 nvt Wij missien in het programma 6 een invulling van de motie M1 rev van 9 juni over de Omgevingsvisie 

Oudewater. Kan het college hier een toelichting op geven? 

Progressief Oudewater 103 nvt Wij missien in het programma ruimte voor onderzoek naar alternatieven voor de DVO 

samenwerkingsvorm met Woerden. Kan het college hier een toelichting op geven?  


