
 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

 
Geachte heer Strijk, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 18 december 2019 doen wij u hierbij onze reactie toekomen.  
 
Wij zijn verheugd dat u heeft geoordeeld dat de begroting 2020 structureel en reëel in evenwicht is. 
Wij begrijpen en herkennen de hierin door u geuite zorgen en genoemde aandachtspunten. 
 
U constateert in bovengenoemde brief dat de (meerjaren-)begroting nipt sluitend is als gevolg van 
diverse ombuigingsmaatregelen en een extra Ozb-verhoging voor 2020. Daarnaast maakt u zich 
mede zorgen gezien de financiële rekeningresultaten over de afgelopen jaren en de vermindering van 
de vermogenspositie. Tenslotte vraagt u aandacht voor de ombuigingen en taakstellingen.  
 
De gemeente Oudewater - raad, college en organisatie – werken gezamenlijk aan het verbeteren van 
de financiële positie. Ook wij zijn ons er van bewust dat het wenselijk is dat deze in de toekomst 
verstevigd wordt. Wij doen dit vanuit een transparante (financiële) informatievoorziening en zullen 
vanuit dit financieel bewustzijn de ombuigingen en taakstellingen op de reguliere P&C momenten  
monitoren.  
 
Onze bevindingen zullen wij actief met u communiceren. De provincie en de gemeente Oudewater 
streven – vanuit hun eigen rol weliswaar – een financieel gezonde positie na. Wij stellen onze 
partnership dan ook van harte op prijs en zullen ook onze invulling hieraan geven. De volgende stap 
hierin is om te komen tot een reëel en materieel sluitende meerjarenbegroting 2021-2024.  
 
U kunt er van overtuigd zijn dat wij er alles aan zullen doen om dit ook te realiseren.  
 
Namens de gemeenteraad, 
 
 
W.G. Groeneweg 
voorzitter 

mr. A. van der Lugt 
griffier 
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