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Beantwoording rondvragen 
20R.00728 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s) : Financiën 

Datum  : 06-07-2020 

Contactpersoon : M. Kasius 

Tel.nr. : 8229 

E-mailadres : kasius.m@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over raadsvoorstel ‘Jaarstukken 2019’ 
  
Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CDA, voorafgaand aan de vergadering van de 
Gemeenteraad  van 1 juli 2020. 

 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

Zie de bijlage. 

Bijlagen: 

 

Beantwoording technische vragen jaarstukken 2019-Oudewater 

 

 

 

 
 
B.C. Lont 
Wethouder 



Technische vragen jaarstukken 2019 - Oudewater

Datum ingediend: 1 juli

Indiener: Dick Stapel In te vullen door college/ambtelijke organisatie

Vraag-

nr

Pagina Vraag Antwoord

1 Graag ontvangen we een overzicht van de 

uiteindelijke (netto) overhevelingen en van hetgeen 

daarvoor gaat gebeuren

Het overzicht van de budgetoverhevelingen is uitvoerig besproken in de cyclys die leidde tot de bespreking in de 

raadsvergadering van 7 mei 2020. Het overzicht wat toen is besproken is nu opgenomen in de Jaarstukken 2019. Wij hebben 

gelet op de financiële dekking deze overhevelingen waar mogelijk “on hold” gezet en gekeken of budgetoverhevelingen toch 

nog geschrapt kunnen worden. De eerste resultaten van dit onderzoek hebben wij opgenomen in de voorjaarsnota. De 

uitkomsten van het verdere onderzoek delen wij met u in de najaarsnota.

2 hogere uitkering gemeentefonds voor energie, 

warmtevisie etc: betrof dit een eenmalig bedrag 

voor 2019? Welke uitgaven stonden hier 

tegenover?

Ja, dit betrof een éénmalig bedrag. De middelen waren toegekend voor het uitvoeren van taken op het gebied van energie 

(warmtevisie, wijkaanpak en informeren van bewoners en bedrijven). Dit is aanvullend op het uitvoeringspan energie betreft 

dit het overleg/samenwerking met partners en het informeren/stimuleren/faciliteren van bewoners/bedrijven.

3 samenkracht en burgerparticipatie: projecten zijn 

nog niet afgerond, gelden zijn niet volledig 

gebruikt. Wat is er wel gebeurd en is dat af? Krijgt 

dit een vervolg en uit welke middelen?

Het betreft hier taakveld 6.1 (Samenkracht en burgerparticipatie). Een gedetailleere analyse is opgenomen op pagina 27 van de 

Jaarstukken 2019. Zaken die nog verder in 2020 moeten worden opgepakt  en waarvoor middelen vanuit overhevelingen van 

toepassing zijn staan in de onderste tabel op pagina 28. Uit deze middelen wordt het vervolg gedekt. Wat er wel is gebeurd 

hebben wij opgenomen op de pagina's 20 tot en met 23 van de Jaarstukken 2019.

4 van de overheveling wordt € 216.935 ten laste van 

“reserves” gebracht: wat wordt ten laste van welke 

reserve gebracht en wat gaat daarvoor te 

gebeuren?

De overhevelingen die ten laste van een reserve komen zijn opgenomen in bijlage 2 bij het raadsvoorstel 

"Budgetoverhevelingen 2019"(20R.00122).  Ten laste van de reserve Sociaal Domein € 88.598,-- (project Ferm Wijzer 6.000 + 

uitvoering deelprojecten binnen de Maatschappelijke Agenda 82.598), ten laste van de Algemene Reserve    € 50.000,-- 

(afronden producten Omgevingswet) en ten laste van de reserve Baggeren € 78.337,--(uitgestelde werkzaamheden door PFAS).

5 progr. 1, handhaving: er is gewerkt aan een 

module die aanvragers helpt tekeningen makkelijk 

te kunnen aanleveren. Is deze module er en wat 

gebeurt daar mee?

Het betreft hier een module t.b.v. de aanvraag evenementenvergunning. A.h.v. de module kunnen aanvragers op een 

eenvoudige wijze een plattegrond tekening maken die verplicht is als indiengsvereiste bij een aanvraag. Gebleken is dat er al 

veel positieve geluiden over zijn. 

6 progr. doel 4.1 is niet bereikt. Aantal 

handhavingsverzoeken is toegenomen: gebleken 

is dat er geregeld illegale bouwwerkzaamheden 

plaatsvinden. Worden handhavingsverzoeken voor 

illegale bouwwerken bedoeld? En worden hier 

boa’s op ingezet?

Er spelen hier twee zaken. Ten eerste is het aantal handhavingsverzoeken vorig jaar (minimaal) toegenomen. Het gaat hier met 

name om verzoeken die zich richten op bouwen. Voor deze verzoeken wordt de procedure m.b.t. het handhavingsproces 

gestart en is de eerste vraag of er sprake is van een overtreding. Ten tweede was het opvallend dat er vorig jaar een aantal keer 

gestart is met bouwwerkzaamheden zonder de benodigde vergunning, hier volgde een stillegging uit die opgelegd wordt door 

de toezichthouder bouw namens het college. Boa's worden ingezet voor de leefbaarheid in de openbare ruimte en worden niet 

ingezet op overtreding m.b.t. bouwen en bestemmingsplan.

Fractie: CDA
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Fractie: CDA

7 89 samenvatting 2019, ibor: aan “onkruidbestrijding” 

is ca € 800 meer uitgegeven dan begroot. Uit 

welke post had er € 18.517 overgeheveld moeten 

worden voor “onkruidbestrijding”, zoals in het 

raadsbesluit budgetoverhevelingen is gebeurd?

De overschrijding op onkruidbestrijding is inclusief de overheveling van de verplichting. Omdat onze afspraken jaar 

overschrijdend zijn. 

8 105 4.2.1.1 (resultaat behaald): hoe wordt de 

samenwerking tussen partijen die (gezamenlijk) 

iets tegen eenzaamheid kunnen doen?

De samenwerking is versterkt doordat  in 2019 de open tafel  is opgericht en tweemaal heeft plaatsgevonden. Hierin kunnen 

organisaties uit Oudewater elkaar ontmoeten en specifieke thema's bespreken. Een van deze thema's was eenzaamheid en 

n.a.v. dit thema is in gezamenlijkheid met o.a. de Wulverhorst een workshop 'Signaleren Eenzaamheid'  georganiseerd die 

begin 2020 heeft plaats gevonden. De open tafel (en eventuele aanvullende workshops) blijven mininmaal twee keer per jaar  

terugkomen

9 105 4.2.1.2 (resultaat behaald): wat is het resultaat van 

de “verkenning locale coalitie tegen eenzaamheid” 

en welke acties zijn naar aanleiding hiervan in 

gang gezet?

Er is besloten niet aan te sluiten bij de Landelijke coalitie tegen eenzaamheid. Hiervoor hebben we vanwege twee redenen van 

afgezien; we hebben gekozen voor een lokale aanpak welke niet mogelijk was i.c.m. de landelijke coalitie en er waren extra 

kosten aan verbonden.

10 105 4.2.1.2 (resultaat behaald): welke subsidies zijn er 

inmiddels beschikbaar voor 

vrijwilligersorganisaties?

De subsidies voor het sociale domein zijn t.o.v. 2019 hetzelfde gebleven. We hebben geen specieke bedragen toegekend aan 

eenzaamheid. De organisaties die subsidie ontvangen werken mee aan het thema eenzaamheid, dit is een onderdeel van hun 

werkzaamheden. 

11 Graag voor 2019 onderscheid aangeven tussen 

basisdienstverlening en maatwerk?

In de basisdienstverleningsovereenkomst zijn alle structurele zaken opgenomen met betrekking tot de dienstverlening van 

Woerden aan Oudewater. Jaarlijks worden er aanvullende afspraken gemaakt, waarbij wij de structurele weer meenemen in 

het DVO-bedrag van het jaar daarop.

12 Graag inzicht in de verschillende bedragen zoals die op 

verschillende plekken in de jaarstukken is opgenomen 

en in de begroting?

De bedragen die staan genoemd op pagina 131 zijn de kosten die gemaakt zijn alleen voor de DVO. De bedragen op pagina 50 

zijn de totale lasten en baten van de overhead opgenomen. De lasten van de DVO maken hier onderdeel vanuit. De overige 

lasten zijn onder andere: Bestuursondersteuning college, Stadskantoor en Stadhuis.

13 In bovenstaande begroting is een daar obv huidige DVO 

en (geindexeerd) bedrag begroot voor 2020 van 5,53 

miljoen euro opgenomen.

a. Betreft dit alleen de basisdienstverlening of is hier 

een verwacht deel van het maatwerk nog in 

opgenomen?

b. In de nieuwe DVO zoals die voorligt nu ter 

besluitvorming is in artikel 10 een bedrag van 5,2 

miljoen euro opgenomen voor de basisdienstverlening. 

Is de constatering dan dat we voor de dienstverlening 

0,3 miljoen euro minder gaan betalen? (verschil tussen 

5,5 en 5,2).

Antwoord 3a:

In de bijdrage DVO die Oudewater betaalt zijn alleen de structurele afspraken financieel vertaald en meegenomen.

Antwoord 3b:

Deze constatering is niet juist. In al deze bedragen zitten ook de lasten zoals genoemd bij antwoord 2, namelijk de lasten voor 

onder andere Bestuursondersteuning college, Stadskantoor en Stadhuis.

Het bedrag dat nu voor 2021 in de DVO is opgenomen is € 5.268.027,-- exclusief BTW.


