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Progr nr Programma naam Onderwerp Toelichting In welke maand van 2020 

worden werkzaamheden 

uitgevoerd

Bedrag categorie 1 Bedrag categorie 2 Bedrag categorie 3 Bedrag uit reserve

Hier svp 

programma- 

nummer 

vermelden

Hier svp programmanaam 

vermelden

Korte beschrijving 

onderwerp, b.v. 

schoonhouden watergangen 

zoiets

Korte toelichting Hier svp vermelden in 

welke maand de 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd in 2020

Bedrag svp vermelden Bedrag svp vermelden Bedrag svp vermelden Bedrag dat uit de 

reserve wordt gedekt

3 Sociaal domein Mantelzorg De gemeenteraad heeft in 2018 aan het college gevraagd 

om een extra impuls te geven aan het thema mantelzorg. 

Hiervoor heeft de gemeente respectievelijk € 35.000,- 

(2018) en € 25.000,- (2019) beschikbaar gesteld. Het 

Stadsteam heeft in 2019 binnen de eigen begroting exta 

activiteiten ontwikkeld. Om mantelzorgondersteuning een 

extra impuls te geven zoals in het actieplan 

mantelzorgondersteuning (2018) staat beschreven, heeft 

het Stadsteam voor 2020 eenmalig subsidie aangevraagd 

ten hoogte van het over te hevelen bedrag van € 60,000,-

gedurende het jaar 2020 60.000

3 Sociaal domein Subsidie stadsteam Vanaf 2020 gaan we met het Stadsteam op een andere 

manier de financiën en zorginzet monitoren. Hiermee is 

een start gemaakt in 2019 maar loopt door tot in 2020. 

Om dit goed en stevig te positioneren vraagt dit tijdelijk 

extra fte inzet van de informatiemanager van Woerden. 

Het bedrag willen we reserveren voor de kosten die 

hiervoor gemaakt worden.

De extra inzet zal met 

name in het eerste 

kwartaal van 2020 plaats 

vinden en daarbij de nieuw 

ingeplande maandelijkse 

monitoringsgesprekken.

23.000

3 Sociaal domein Statushouders Samenvattend wordt voorgesteld over te hevelen: € 

11.850 voor verhoging taalniveau statushouders, € 26.070 

voor maatschappelijke begleiding en € 10.080 als 

restantbudget op deze fcl/ecl. De € 10.080 wordt ingezet 

voor de inzet van de sleutelpersoon, inzet extern re-

integratiebedrijf, taaltrajecten ROC en inzet empowerment 

en extra taal voor de huidige inburgeringsgroep. Voor het 

laatste project is ook de extra rijksbijdrage voor verhoging 

taalniveau bestemd.

37.920

3 Sociaal domein Armoedebestrijding kinderen In 2019 is verkend hoe het geld het meest effectief ingezet 

kan worden. De uitvoering hiervan wordt in overleg met 

wethouder Duindam in 2020 verder doorgetrokken (voor 

2020 is het budget niet toereikend). Deze Klijnsmagelden 

dienen ingezet te worden voor kinderarmoedebestrijding.

17.000
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3 Sociaal domein Kwadraad (en Stadsteam 

Oudewater)

Gezien de transitie van het Stadsteam hebben we in 2019 

financieel minder geïnvesteerd in St. Kwadraad dan de 

bedoeling was. De reden hiervan is dat het Stadsteam 

vanaf 2020 zelf begeleiding gaat geven aan inwoners. 

Wat we overhouden op het budget van Kwadraad in 2019 

hebben we meegenomen in de berekening van de totale 

kosten voor de subsidie voor het Stadsteam in 2020. Dit 

meegenomen budget wordt door het Stadsteam ingezet 

voor de sociaal raadslieden. 

17.500

3 Sociaal domein Initiatieven toeleiding naar 

werk (Ferm Wijzer)

In 2019 is het project Ferm Wijzer uitgedacht, maar nog 

niet gestart. Dit gebeurt in 2020. De kosten voor de inzet  

van nieuwe en extra trajecten binnen Ferm Wijzer gericht 

op toeleiding naar werk worden gefinancierd uit deze 

middelen. 

De werkzaamheden 

starten in februari 2020 en 

lopen vervolgens door.

6.000 6.000 6.000

3 Sociaal domein Investeringsbudget MAG 

2019-2023

Het budget is benodigd voor de uitvoering van de 

deelprojecten binnen de Maatschappelijke Agenda (MAG) 

welke nog niet (volledig) uitgevoerd zijn. 

82.598 82.598

3 Sociaal domein Preventie en handhaving 

alcohol 

Budget van preventie en handhaving alcohol is in 2019 

niet gebruikt (vanwege capaciteitsgebrek) en moet dus 

overgeheveld worden voor het actualiseren van 

paracommerciële vergunningen. Dit is besloten door het 

college op 19 nov 2019 en vastgesteld door de raad 

(19R.00875).

10.000

5 Sport en onderwijs BTW sport (restschade BOSA 

regeling nog te beschikken)

In 2019 heeft de gemeente reeds aan SBZO (zwembad) 

gedeeltelijk de btw-restschade betaald. Er is nog geen btw-

restschade betaald aan sporthal de Noort Syde en aan 

Besmo (sportpark Markveld), omdat de hoogte van de 

restschade nog niet (helemaal) bekend is. Voor alle drie 

de stichtingen geldt dat zij een aanvraag hebben gedaan 

voor btw-compensatie via de BOSA-regeling. Pas als de 

stichtingen een beschikking hebben ontvangen van de 

BOSA-regeling, dan weten zij voor welk bedrag zij 

compensatie ontvangen en welk bedrag dan als 

restschade resteert.

Na 1 juli 2020 19.324

7 Algemene inkomsten Waarderen woningen van m3 

naar m2

Werkzaamheden gestart in 2019 lopen door in 2020 50.000

4 Cultuur, economie en milieu Algemeen economisch beleid 

budget

Kosten komen uit de vastgestelde Algemene 

Economische Agenda

10.000

4 Cultuur, economie en milieu Energietaken, warmtevisie, 

wijkaanpak en comm.

Middelen uit decembercirculaire voor enrgie (warmtevisie, 

wijkaanpak, informeren bewoners)

160.000

6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Ruïne Huis te Vliet-CHWK Vanwege gebrek aan capaciteit heeft het project 

vertraging opgelopen

19.485

6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Kerkenvisie Najaar aanvraag door Rijksdienst gehonoreerd. Toen 

startnotitie opgesteld, uitvoering 2020-2021

25.000

6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Omgevingsplan en 

voorf.Woningbouw

Afronden producten voor de omgevingswet 50.000 50.000
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2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer

Botenhelling Besluitvorming HDSR was nodig over deze locatie, 

daarom uitvoering in 2020

17.400

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Actualisatie horeca 

Oudewater

Vanwege gebrek aan capaciteit binnen het team VTH is 

dit project niet uitgevoerd. Staat op de LTA Oudewater 

met opmerking dat dit in Q1 2020 wordt opgepakt. 

Verwachting is dat het project binnen een jaar kan worden 

afgerond.

Q1 en loopt heel 2020 40.000

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Inhuur handhaving openbare 

ruimte

In 2019 heeft er minder Boa inzet plaatsgevonden a.g.v. 

veranderen van inhuur naar vast (te weinig inhuur 

mankracht). In 2020 wordt voor Oudewater een nieuwe 

medewerker geworven. Mogelijkheid bestaat dat wanneer 

deze niet direct gevonden wordt er op een andere manier 

inzet geregeld moet worden. Daarnaast moet er budget 

gereserveerd worden voor de nieuwe kracht m.b.t. 

opleiding, kleding, materiaal, enz.

Q1 of Q2 10.000

2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer
asfaltverharding Werkzaamheden nog niet helemaal in 2019 uitgevoerd kwartaal 1 12.126

2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer
onkruidbestrijding Werkzaamheden nog niet helemaal in 2019 uitgevoerd kwartaal 1 18.517

2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer
verkeerszaken 

cameraonderzoek)

De start van het onderzoek is uitgesteld ivm de opdracht 

parkeerbeleid ihkv masterplan binnenstad. In december 

is gestart met de offerteaanvraag, maar die is vertraagd 

ivm onduidelijkheid over de aanpak. Opdracht is net na 

de jaarwisseling verstrekt en wordt nu begin maart 

uitgevoerd. In 2020 is er maar 5 k budget, dus deze 

overheveling is nodig. 

kwartaal 1 14.970

2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer
persriolering Werkzaamheden nog niet helemaal in 2019 uitgevoerd kwartaal 1 0

2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer

baggeren inhalen baggerachterstand (uitstel door PFAS) kwartaal 1 en 2 78.337 78.337

2 Fysiek beheer openbare ruimte en 

vervoer

Toeristische bebording In 2018 was gepland de bebording te vervangen in 2019 

was er budget maar niet uitgevoerd

2020 6.000

4 Cultuur economie en milieu Uitwerking beleidsagenda 

cultuur
Gesprekken voor uitvoering 2019 gestart gelden worden 

in 2020 besteed

2020 8.003

4 Cultuur economie en milieu Onderzoek toekomst Klepper Was gepland in 2019 net niet afgerond 1.757

Totaal 237.367 389.855 173.715 216.935


