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AANBIEDINGSBRIEF 
 
 
Aan de raad van de gemeente Oudewater 
 

Op 12 november 2018 heeft u de programmabegroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022 
vastgesteld. Nu ontvangt u de complete jaarrekening 2019 en is deze financiële cyclus, die eigenlijk al 
begon in 2018 met de kaders voor de begroting, rond. In de auditcommissie is afgesproken om als 
proef het beleidsmatige deel van de jaarrekening eerder beschikbaar te stellen en zo vooruit te lopen 
op de totale jaarrekening. Via een raadsinformatiebrief (20R.00307) bent u hierover alvast 
geïnformeerd. De daarbij gevoegde rapportage gaf een goed inzicht in welke mate de afgesproken 
resultaten behaald zijn of worden. Deze programmaverantwoording maakt integraal onderdeel uit van 
de Jaarrekening 2019 die nu voor ligt. 
 

Financiële samenvatting 
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2019-2022 was er sprake van een klein tekort in het 
eerste jaar en overschotten in de jaren daarna. Het saldo van de Voorjaarsrapportage was bijna 1 
miljoen negatief. Dit is bij de Najaarsrapportage teruggebracht tot een negatief saldo van € 620.353,-. 
De begroting is toen op basis van beide rapportages aangepast.  

 
Over 2019 is er sprake van een nadelig jaarrekeningresultaat van € 296.040,-. Dit saldo wordt op 
hoofdlijnen veroorzaakt door: 

 Omschrijving Bedrag 

1. Nadeel Najaarsrapportage -620.353 

2. Bebording niet vervangen (55K) en lagere kapitaallasten Romeijnbrug (30K) 85.000 

3. Subsidie fietsenstalling (57K) en hogere degeneratievergoeding1 (34K) 91.000 

4. Saldo voor en nadelen op programma Sociaal Domein  -476.579 

5. Hogere uitkering Gemeentefonds voor energie, warmtevisie etc. 284.000 

6. Verkoop woningen Papekopperstraatweg 1, 3, 5 366.000 

7. Overige mutaties -25.108 

 Jaarrekeningresultaat (tekort) -296.040 

 
De onderwerpen op hoofdlijnen spreken voor zich. Het tekort op het sociale domein (nr. 4) vergt nog 
een korte toelichting: 

 
Samenkracht en burgerparticipatie (€ 156.089 voordeel) 
Het voordeel wordt met name veroorzaakt door projectgeld waarmee in 2019 een start is gemaakt met 
het monitoren van zorginzet en de financiën van het Stadsteam. Dit project is nog niet afgerond. Om 
de mantelzorg een extra impuls te geven is een eenmalige subsidie aangevraagd. Dit geld is niet 
volledig besteed. Ook is er een incidenteel bedrag dat beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 
deelprojecten welke in de maatschappelijke agenda zijn opgenomen en mantelzorgondersteuning. 
Deze éénmalige gelden zijn niet volledig gebruikt. Hiernaast was er wel een overschrijding op de 
vervoersvoorzieningen. 
 
Inkomensregelingen (€ 157.473 voordeel) 
Er waren lagere bureaukosten voor Ferm werk door minder uitkeringen. Ook was de grote geldstroom 
lager (uitkeringen levensonderhoud en diverse loonkosten). Wel was een overschrijding op de Ferm 
werk uitkeringen declaratieregelingen. 
 
Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 342.000 nadeel) 
Het tekort op het sociaal domein wordt voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen zoals vergrijzing 
en de invoering van het abonnementstarief WMO. Hierdoor is er een toename van de vraag. Er is 
vooral een stijging in het aantallen zorgvormen begeleiding en huishoudelijke hulp.  
 
Maatwerkdienstverlening 18- (€ 270.390 nadeel) 
Ook is er een hogere instroom van de jeugd te zien. Op basis van onder andere de bevolkingsgroei en 
toename van de zorgvraag stijgen deze kosten . Er wordt op ingezet om de toename van kosten te 
dempen. 
 

 
1 Dit is een vergoeding voor het openbreken van bestrating door o.a. nutsbedrijven. 
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Voor de informatie op detailniveau wordt verwezen naar de analyses die aan het einde van elk 
programma in deze jaarrekening staan opgenomen.  
 
Voorstel aan de raad 
Samengevat wordt de raad voorgesteld: 

1. De jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening) met een negatief resultaat vast te stellen 
van € 296.040,-; 

2. Een bedrag van € 800.937,- over te hevelen naar 2020, waarvan ten laste van reserves 
€ 216.935,- en € 584.002,- te dekken binnen de begroting 2020 (conform raadsbesluit 
20R.00153 d.d. 8 april 2020); 

3. De reserve Bovenwijkse voorzieningen op te heffen en het saldo van € 2.131,-- toe te voegen 

aan de Algemene Reserve; 

4. De reserve Investeringen basisscholen op te heffen en het saldo van € 1.677,-- toe te voegen 

aan de Algemene Reserve; 

5. Het negatieve saldo van € 296.040,- te onttrekken aan de Algemene Reserve. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
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I. JAARVERSLAG 
 
 

 I.1 PROGRAMMA’S 
 
 I.2 PARAGRAFEN 
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I.1 PROGRAMMA`S 
 
 

Programma 1  Bestuur, dienstverlening en veiligheid 

Programma 2  Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 

Programma 3  Sociaal domein 

Programma 4  Cultuur, economie en milieu 

Programma 5  Sport en onderwijs 

Programma 6  Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 

Programma 7  Algemene inkomsten 
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PROGRAMMA 1 – BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID  
 

 
Wat heeft Oudewater bereikt? 
Naast een transparant bestuur en een professionele organisatie met een goede dienstverlening staan 
in programma 1 de openbare orde en veiligheid en het werken aan een veilige en gezonde 
leefomgeving centraal. Op het gebied van veiligheid is het streven niet alleen lage criminaliteitscijfers, 
maar ook het verhogen van de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?).  
 
Dienstverlening 
In 2019 is het kennis- en kwaliteitsniveau van de medewerkers verbeterd en zijn werkprocessen 
gedigitaliseerd. Ook zijn er nieuwe vormen van dienstverlening in gebruik genomen. Een voorbeeld 
hiervan is de mogelijkheid om een doodgeboren kind te registeren, wat voor veel ouders belangrijk is. 
Ten slotte heeft het telefonisch informatiepunt een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen met 
als doel om de telefonische bereikbaarheid te verhogen. 
 
Veiligheid 
Volgens het Veiligheidsbeeld 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met 32 
procent gestegen ten opzichte van 2018. Oudewater kent daarmee een ongunstige ontwikkeling ten 
opzichte van de regio, waar sprake is van een gemiddelde stijging van 3 procent. Oudewater kent 
door zijn relatief kleine omvang een beperkt aantal geregistreerde misdrijven. Daardoor kent de 
jaarlijkse ontwikkeling procentueel grote stijgingen en dalingen. In Oudewater hanteren we dan ook bij 
voorkeur absolute getallen: 

• Dalers: bedrijfsinbraken (van 8 naar 5) en drugshandel van (3 naar 2). 

• Stijgers: mishandeling (van 10 naar 17), autokraken (van 4 naar 10), vernielingen (van 18 naar 

36) en fietsdiefstal (incl. brom- en snorfietsen; van 12 naar 30). Opvallende stijger is daarnaast de 

fraude in online handel (van 17 naar 24).  

Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Binnen dit 
onderwerp worden drie prioriteiten gesteld: drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude. Het 
aantal meldingen op deze prioriteiten ontwikkelde zich als volgt: 

• Fraude: van 30 naar 35; het gros hiervan heeft betrekking op online handel (van 17 naar 24). 

• Wapenhandel en/of -bezit: van 0 naar 1. 

• Drugshandel: van 3 naar 2. 

 
Handhaving 
Naast het Integraal Veiligheidsplan is in 2019 het aanpalende Handhavingsbeleid 2019-2022 
vastgesteld. Om een integrale benadering te waarborgen, sluiten het veiligheidsplan en het 
handhavingsbeleid waar mogelijk op elkaar aan. Vanuit handhaving zijn er: 

• 358 toezichtmomenten op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen geweest. Een 

toezichtmoment kan bestaan uit een (voor)overleg, een heicontrole, wapeningcontrole, 

brandveiligheidscontrole of een eindcontrole.  

• 36 handhavingszaken in behandeling genomen. Hiervan zijn er 13 afgehandeld in 2019.  

• 196 BAG-controles uitgevoerd en 2 evenementen gecontroleerd op constructieve en 

brandveiligheidseisen.  

• 2 panden gesloten en verzegeld op grond van de Opiumwet. 

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
 
Dienstverlening 
Gedurende het jaar is via opleidingen en cursussen voortdurend geïnvesteerd in het kennis- en 
kwaliteitsniveau van de medewerkers. Een noodzaak om de steeds complexere aanvragen (een 
landelijke trend) goed te kunnen behandelen. Daarnaast zijn diverse werkprocessen gedigitaliseerd.  
  



  Jaarstukken 2019 Gemeente Oudewater 

 

 

8 

Veiligheid 
Voor het vergroten van de veiligheid zijn onder andere de volgende inspanningen geleverd: 

• Bewustwording gecreëerd voor het onderwerp ondermijning via bijeenkomsten en trainingen voor 

inwoners en ondernemers en in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er een meldpunt voor 

signalen geopend, een informatiepakhuis opgericht waar informatiestromen bijeenkomen en 

worden geanalyseerd, en is een bestuurlijke communicatieleidraad voor dit onderwerp opgesteld. 

Al deze middelen zijn gericht op het tegengaan van ondermijning.  

• Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive (PGA) wordt nauwer 

samengewerkt met ketenpartners en, via het bijwonen van regionale bijeenkomsten, aan 

kennisvergaring gedaan. Door de nauwe samenwerking met ketenpartners kan er beter worden 

gestuurd op de leefomgeving, wat in 2019 heeft geleid tot het minder recidivegevallen (pga’ers).  

 
Handhaving 
Het boa-team heeft zich met name gericht op parkeerexcessen, toezicht bij evenementen, tegengaan 
van ondermijning, overlast van jeugd en controle op drank-en-horecavergunningen (openingstijden en 
drankgebruik <18 jaar). Daarnaast zijn in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht de 
werkprocessen rond het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen 
geoptimaliseerd. Ten slotte is gewerkt aan een online module die aanvragers helpt om tekeningen 
voor vergunningaanvragen gemakkelijk te kunnen aanleveren.  

 
Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).  
 
Programma 1 heeft 18 resultaten. Hiervan is 67% volledig, 11% gedeeltelijk en 22% niet gerealiseerd. 
De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 
 



 
Maatschappelijk effect    Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

  2. Een professionele organisatie          

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.4 We gaan in 2019 een 
nulmeting doen van de 
dienstverlening onze 
digitale kanalen.  

2.1.4.1 Welke kanalen hebben of 
willen we? Wat willen we 
meten? Welke instrumenten 
zetten we daarvoor in. Welke 
doelen bepalen voor de 
dienstverlening in 2020? 

Groeneweg � Op dit moment monitoren we structureel het 
gebruik van de website op diverse onderdelen 
(bezoekersaantallen, privacy gevoelige info, 
functioneren systeem, enz.). Het streefcijfer is 
niet bepaald. In 2020 bepalen we voor ieder 
digitaal kanaal het kwaliteitsniveau. 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.7 Eind 2019 zal de 
telefonische bereikbaarheid 
van alle afdelingen 85% 
bedragen. 

2.1.7.1 De afdelingen verantwoordelijk 
laten zijn (opnemen 
domeinplannen) van eigen 
bereikbaarheid. Met verbeterde 
digitale rapportagetools.  

Groeneweg � De telefonische bereikbaarheid van de interne 
organisatie is onvoldoende. Hier zal in 2020 op 
worden ingezet. 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.9 Inzet Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit vergroten 
d.m.v. uitbreiding fte. 

2.1.9.1 Alle noodzakelijke acties 
uitvoeren om woonfraude en 
adresfraude tegen te gaan. 

Groeneweg � We hebben de inzet op de LAA niet kunnen 
vergroten. Voor 2020 wordt er formatie 
vrijgemaakt om dit onderdeel op te pakken. 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.10 Inzet aanpak 
persoonsidentificatie 
uitbreiden door elk 
aangeboden 
legitimatiebewijs te 
controleren. 

2.1.10.1 Door juiste kennis van de 
medewerkers en aangeschafte 
Keesing programmatuur dit 
bewerkstelligen. 

Groeneweg � We hebben de inzet op de aanpak 
persoonsindentificatie niet kunnen uitbreiden, 
door het ontbreken van een ICT-component. 
Verwachting is dat we dit in 2020 wel kunnen 
realiseren. 

  3. Cluster Openbare Orde en Veiligheid          

3.1 Tegengaan van 
ondermijning van de 
rechtstaat. 

3.1.2 Binnen 2 jaar is minimaal 50 
tot 100% van het 
horecabeleidsveld 
geactualiseerd, benodigd 
als uitgangspositie voor 
verdere aanpak van 
ondermijning, overlast en 
criminaliteit (integraal met 
OOV).f 

3.1.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en 
beleidstaken rondom toezicht, 
handhaving en veiligheid is er 
goede afstemming zodat er 
sprake is van een integrale 
aanpak. Actualisatie van het 
horecabeleidsveld (horeca, 
evenementen, ondermijning, 
Bibob, paracommercie, 
vergunningen) passend binnen 
het budget. 

Duindam en 
Groeneweg  

� Door gebrek aan capaciteit binnen VTH in 2019 is 
het project doorgezet naar 2020. Verwachting is 
dat het project in 1 jaar kan worden afgerond; het 
benodigde budget wordt overgeheveld naar 2020.  

 4. Veilig en gezonde leefomgeving           

4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de 
geldende regels zijn 
verminderd. We streven in 
eerste instantie naar een 
afname van 10% minder 
verzoeken om handhaving 
en 10% minder Boa 
meldingen ten opzichte van 
2018. 

4.1.1.1 Inzet op preventie (open 
gesprekken en handhaven 
waar nodig). 

Duindam en 
Groeneweg 

� Binnen Oudewater is het aantal verzoeken om 
handhaving t.o.v. 2018 toegenomen. Gebleken is 
dat er geregeld illegale bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden. Wel wordt meer het gesprek met de 
inwoners aangegaan door Boa's en 
toezichthouders. 

Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd



 

Financiële analyse                 
 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

0.1 
Bestuur  

Lasten  

                         

929.852  

    

1.050.419  

       

120.567- 

0.2 
Burgerzaken                             

497.366  

       

470.570  

          

26.796  

1.1 
Crisisbeheersing en brandweer                             

636.347  

       

592.351  

          

43.996  

1.2 
Openbare orde en veiligheid                             

163.060  

       

101.924  

          

61.136  

Lasten - Totaal     
                       

2.226.625  

    

2.215.265  

          

11.360  

0.1 
Bestuur  Baten                            

145.475- 

       

138.890- 

           

6.585- 

0.2 
Burgerzaken                             

181.684- 

       

140.686- 

         

40.998- 

1.2 
Openbare orde en veiligheid                                 

9.000- 

         

19.766- 

          

10.766  

Baten - Totaal     
                          

336.159- 

       

299.342- 

         

36.817- 

0.1 
Bestuur  Totaal                            

784.377  

       

911.530  

       

127.153- 

0.2 
Burgerzaken                             

315.682  

       

329.884  

         

14.202- 

1.1 
Crisisbeheersing en brandweer               

636.347  

       

592.351  

          

43.996  

1.2 
Openbare orde en veiligheid                             

154.060  

         

82.158  

          

71.902  

Saldo baten en 

lasten 
    

                       

1.890.466  

    

1.915.923  

         

25.457- 

       

Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                                       

-   

                 -                    -   

0.10 
Onttrekkingen                             

113.500- 

       

106.875- 

           

6.625- 

Saldo mutaties 

reserves 
    

                          

113.500- 

       

106.875- 

           

6.625- 

       
Resultaat 

programma 1 
    

                       

1.776.966  

    

1.809.048  

         

32.082- 
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Programma 1     

Taakveld Analyse lasten   

 0.1  Storting in voorziening wethouders n.a.v. gewijzigde rekenrente            42.081- 

 0.1  Afwijkingen premies etc. na opstelling begroting              9.832- 

 0.1  Betreft opleidingen wethouders en kosten heidag            13.930- 

 0.1  Afscheid burgemeester              7.020- 

 0.1  Te lage bijdrage geraamd voor: Economisch perspectief U 10              6.440- 

 0.1  Dit betreft urenuitbreding Griffie            16.414- 

 0.1  Overige kosten              6.458- 

 0.2  

Doordat de geldigheidsdatum voor reisproducten is verlengd van 5 naar 10 

jaar zijn minder inkomsten gegenereerd. Deze daling is groter dan in eerste 

instantie werd voorzien. Doordat er minder inkomsten zijn gegenereerd is de 

afdracht aan het Rijk ook lager 

            29.221  

 1.1  
Betreft een voordelige wijziging van de begroting van de VRU en lagere 

onderhoudskosten brandkranen 
            19.994  

 1.1  

Dit betreft het vervallen van een verwachtte verplichting die te hoog was 

ingeschat en niet tot uitbetaling heeft geleid en minder onderhoudskosten 

aan de brandweerkazerne 
            24.002  

 1.2  

Het incidentele budget voor de actualisatie horeca en de inhuur voor 

handhaving van de openbare ruimte is niet ingezet, maar is doorgeschoven 

naar begin 2020 (zie de budgetoverhevlingen) 
            53.147  

  Overigen            12.829- 

  Totaal lasten             11.360  

   
Taakveld Analyse baten   

0.2 Doordat de geldigheidsdatum voor reisproducten is verlengd van 5 naar 10 

jaar zijn minder inkomsten gegenereerd. Deze daling is groter dan in eerste 

instantie werd voorzien 

           41.152- 

  Overigen               4.334  

  Totaal baten            36.817- 

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

0.10 Overigen              6.625- 

  Totaal              6.625- 

   
Taakveld Budgetoverhevelingen  Bedrag  

 1.2  Actualisatie horeca Oudewater             40.000  

 1.2  Inhuur handhaving openbare ruimte             10.000  

  Totaal voorgestelde budgetoverheveling             50.000  
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Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Demografische druk 
(Groene + grijze druk tov 
20-64) 

% 2019 78 69,8 De som van het aantal personen van 0 tot 20 
jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de 
personen van 20 tot 65 jaar. 

Diefstallen uit woning per 1.000 
inwoners 

2018 2 2,5 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 
inwoners. 

Functiemenging % 2019 52,3 53,2 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de 
verhouding tussen banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen 
werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel 
woningen als banen. 

Geweldsmisdrijven per 1.000 
inwoners 

2018 2 4,8 Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, 
levensdelicten zoals moord en doodslag en 
dood en lichamelijk letsel door schuld 
(bedreiging, mishandeling, etc.). 

Jongeren met een delict 
voor de rechter 

% 2015 1 1 Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat 
met een delict voor de rechter is verschenen.  

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

per 1.000 
inwoners 

2018 2 5,4 Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van 
vernieling en misdrijven tegen de openbare orde  
en het openbaar gezag. Voorbeelden van 
misdrijven tegen de openbare orde en tegen het 
openbaar gezag 
zijn opruiing, huis-, computer- en 
lokaalvredebreuk, deelneming aan een  
criminele 
of terroristische organisatie, openlijke 
geweldpleging, godslastering, discriminatie 
en het doen van een valse aangifte. Omdat het 
delict mensenhandel vaak onder dezelfde 
feitcode  
geregistreerd wordt als het delict 
mensensmokkel worden deze twee delicten 
samengeteld en weergegeven  
bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 

Verwijzingen Halt per 
10.000 
jongeren 

2014 48 138 Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 
inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 
18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, 
worden door de politie of leerplichtambtenaren 
naar Bureau Halt verwezen voor een passende 
Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er 
volgen gesprekken met de jongere en de 
ouders. Op deze manier kunnen jongeren 
rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder 
dat zij in aanraking komen met het Openbaar 
Ministerie. 

2015 109 134 

2016 25 137 

2017 88 131 

2018 38 119 

Winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners 

2018 0 2,2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 
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PROGRAMMA 2 – FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN 
VERVOER 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 

Dit programma omvat alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de 
openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Daarnaast maakt het taakveld verkeer en vervoer 
(bereikbaarheid en doorstroming) onderdeel uit van dit programma. Als je de vorige zinnen snel 
uitspreekt, dan heb je slechts een beperkt beeld van hoeveel inspanning er nodig is om dit te 
bereiken. In dit verslag vertellen we welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en 
welke doelstellingen zijn bereikt.  

 
Fysiek beheer openbare ruimte 
Gemeente Oudewater staat, net als veel andere gemeenten, voor een flinke opgave om de openbare 
ruimte op een goede en duurzame wijze in stand te houden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan 
het verbeteren van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Kilometers wegen, riolering en 
vele vierkante meters groen hebben een onderhoudsronde gekregen. Daarnaast zijn diverse 
inventarisaties en inspecties uitgevoerd. Dit alles heeft tot doel om de basis op orde te brengen en 
inzichtelijk te krijgen waar uitdagingen in het beheer en onderhoud te verwachten zijn. 

Alle werkzaamheden en projecten van team Oudewater zijn in 2019 overgegaan naar de 
gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar is inmiddels goed 
ondergebracht. Daarbij is dit jaar gebruikt om de bedrijfsvoering (processen, organisatie, beleids- en 
beheersuitgangspunten e.d.) waar mogelijk te stroomlijnen met die van Woerden. In de tussentijd is er 
natuurlijk ook gewerkt aan het onderhouden van de openbare ruimte, de kerntaak van dit programma.  

 
Verkeer en vervoer 
Ook op het gebied van Verkeer en vervoer is in 2019 hard gewerkt: er zijn meerdere 
verkeersknelpunten opgelost, fietsenrekken geplaatst en verkeersonderzoeken naar knelpunten 
uitgevoerd. Te denken valt aan het weren van zwaar verkeer. Daarnaast is gestart met het opstellen 
van Parkeerbeleid, dat in brede participatie tot stand gaat komen. 

  

Wat heeft Oudewater gedaan? 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij activiteiten en/of projecten uit het afgelopen jaar. Het is slechts 
een selectie. Voor een uitgebreide toelichting (inclusief financiële verantwoording) op de verschillende 
projecten verwijzen we naar paragraaf 7: Kapitaalgoederen, en naar de onlinekaart. 
 
Fysiek beheer openbare ruimte: 
 
Afval & Reiniging: 
duurzaam inzamelen 

Sinds 2019 is het nieuwe inzamelen operationeel. Bewoners die 
minder vaak restafval aanbieden, kunnen in aanmerking komen 
voor teruggave van een deel van de afvalstoffenheffing. Met name 
het apart inzamelen van gft wordt gestimuleerd. Apart inzamelen is 
zowel voor laag- als hoogbouw mogelijk, maar vergt een andere 
aanpak. 

   
Afval & Reiniging: 
afvalvrije scholen 

Basisscholen willen graag afval scheiden. Wettelijk is dit (nog) niet 
te regelen. Rijkswaterstaat is op nationaal niveau actief op dit 
dossier. Lokaal zoeken we naar tijdelijke mogelijkheden. 
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Afval & Reiniging: 
verminderen zwerfafval 

Inwoners worden gemobiliseerd om op regelmatige tijden of periode 
(een deel van) hun buurt schoon te maken. De gemeente faciliteert 
door hulpmiddelen beschikbaar te stellen en het vuil op te halen. 
Ook zijn er bijeenkomsten voor zwerfafvalambassadeurs 
georganiseerd en is ingezet op aanpak van snoeproutes. 

  

   
  

Realisatie & Beheer: 
Gemeentelijk Waterbeleids-
Plan 2019-2023 (GWP) 

Het nieuwe Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP) is door de 
gemeenteraad vastgesteld. Waar in het oude Gemeentelijk 
RioleringsPlan (GRP) de nadruk lag op inspanningsverplichtingen, 
techniek en een uniforme kwaliteit voor het gehele stelsel, wordt in 
het GWP meer de nadruk gelegd op resultaatverplichting, 
maatschappelijke beleving en differentiatie in niveau per 
beheerelement. Ook het invoeren van assetmanagement heeft 
aandacht gekregen. Daarnaast wordt in het nieuwe GWP aandacht 
besteed aan klimaatverandering en hoe we als gemeente hierop 
moeten acteren om overlast voor onze inwoners te beperken en 
schade te voorkomen.  

  
Realisatie & Beheer: 
grondwatermeetnet 

Vooruitlopend op het vaststellen van het Gemeentelijke 
Waterbeleidsplan (GWP) heeft de raad besloten tot het aanleggen 
van een grondwatermeetnet. Dit meetnet werd aangelegd om inzicht 
te krijgen in het ‘gedrag’ van het grondwater in de verschillende 
bebouwde kommen. Voor het aanleggen van het 
grondwatermeetnet hebben we aangesloten bij een aanbesteding 
met meerdere gemeenten door het samenwerkingsverband 
WINNET. Het beheer van het grondwatermeetnet en de data-
analyse wordt ook bij WINNET ondergebracht. 

  
Realisatie & Beheer: 
Algemene Verordening 
Ondergrondse Infra (AVOI) 

Sinds afgelopen jaar heeft de gemeente een door de gemeenteraad 
vastgesteld AVOI en Handboek Kabels & Leidingen. Hiermee zijn 
duidelijke uitgangspunten voor het graven in gemeentegrond 
bepaald en heeft de gemeente een wettelijke grond om leges te 
mogen heffen.  

  
Realisatie & Beheer: 
bomenonderhoud 

De gemeente beheert circa 11.000 bomen. Van een deel daarvan 
ontbreken gegevens zoals standplaats of soort. Omdat deze 
gegevens essentieel zijn voor de moderne beheersystemen zijn de 
ontbrekende gegevens geïnventariseerd. Daarnaast zijn de bomen 
op veiligheid geïnspecteerd, met uitzondering van de knotbomen 
omdat deze een strakke onderhoudscyclus hebben (knotten) en 
hierdoor eigenlijk geen gevaar voor de omgeving opleveren. 
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Realisatie & Beheer: 
wegbeheer 

Uitgangspunt is om de wegen te onderhouden op onderhoudsniveau B 
conform de Kwaliteitscatalogus van het CROW. Hiervoor zijn de 
benodigde middelen beschikbaar gesteld. De wegen worden elke twee 
jaar door derden geïnspecteerd; dit sluit aan bij de werkwijze van 
Woerden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de wegen beter bewaakt en 
is het mogelijk tijdig bij te sturen. In 2019 zijn meerdere kilometers aan 
wegen en straten opgeknapt. 

  
Realisatie & Beheer: 
speelvoorzieningen 

Conform het speelbeheerplan hebben diverse speelplekken een goede 
schoonmaak- en onderhoudsbeurt ondergaan en zijn speelplekken 
vervangen.  

  
Realisatie & Beheer: 
Masterplan Binnenstad 

In 2017 is een start gemaakt met het Masterplan Binnenstad en het 
door de raad vastgelegde beeldkwaliteitsplan en projectenlijst. Naast 
het herinrichten van de openbare ruimte voorziet dit plan in 
maatregelen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de 
binnenstad te verbeteren. Zoals het aanleggen van ‘pocketparks’, het 
laad-en-losbeleid, bereikbaarheid, het aanlichten van de bruggen etc.  
 
Afgelopen jaar zijn de totaalplanning, een ambitie en het 
meerjarenperspectief door de gemeenteraad bepaald en zijn de 
benodigde middelen ter beschikking gesteld. Daarnaast is de 
herinrichting van de IJsselveere uitgevoerd en is het Definitieve 
Ontwerp voor de Lange Burchwal en omgeving vastgesteld.  

  

   
  
Realisatie & Beheer: 
Lange Linschoten 

Onder begeleiding van de Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
zijn we sinds 2017 opnieuw in overleg met de betrokken 
overheidspartijen (provincie, HDSR en gemeente Montfoort) en het 
‘Landgoed Linschoten’. Het overleg heeft als doel om voor de oevers 
van dit riviertje te komen tot een gezamenlijke oplossing die rekening 
houdt met de belangen van alle betrokkenen. In 2018 hebben deze vijf 
partijen een intentieverklaring getekend.  
Op basis van het totaalplan voor de uitvoering is in 2018 door de raad 
besloten om de komende 4 jaar € 1.000.000 per jaar ter beschikking te 
stellen voor de uitvoering van het project. In 2019 zijn het definitieve 
ontwerp en het bestek voor de vervanging van de beschoeiing verder 
uitgewerkt. In 2020 wordt het volledige bestek (voor alle jaren) voor de 
werkzaamheden aanbesteed.  
Naast de technische opgave loopt binnen dit project ook het gesprek 
met de provincie Utrecht over het in stand houden van acht 
beschermde Kleine Landschappelijke Elementen (KLE), en het 
versterken van de cultuurhistorische waarden van de bomenstructuur 
langs de Linschoten. Daarbij worden zowel de waarde van de 
knotbomen, de zichtspunten richting het open landschap en de 
beleving van het Jaagpad onderzocht.  

   



  Jaarstukken 2019 Gemeente Oudewater 

 

 

16 

Realisatie & Beheer: 
civiele kunstwerken 

In 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de technische staat van 
diverse bruggen en kademuren. Ook is gestart met de vervanging van 
de Wilhelmina van Pruisenbrug in Hekendorp, de brug bij Tappersheul 
en de Hoenkoopse brug.  

  

   
  
Realisatie & Beheer: 
verkeer en vervoer 

In 2019 is verder ingezet op het verbeteren van fietsstallings-
voorzieningen bij de bushaltes. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij 
de provincie. Daarnaast lag de focus op het wegwerken van kleine 
verkeerskundige ergernissen/knelpunten, het maken van een 
fietsplan, het optimaliseren van het openbaar vervoer en een 
onderzoek naar het weren van groot en zwaar verkeer uit het centrum. 
Als onderdeel van het Masterplan is gewerkt aan parkeerbeleid voor 
de binnenstad. Al jaren wordt gezocht naar mogelijkheden voor het 
verminderen van de ergernissen. Het plan wordt opgesteld in 
samenwerking met een brede participatiegroep. In 2020 zal dit ter 
besluitvorming naar de gemeenteraad worden gebracht.  

  

 
 

  

 
 

Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).  
 
Programma 2 heeft 11 resultaten. Hiervan is 82% volledig en 18% gedeeltelijk gerealiseerd. De 
realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 



 

  
Maatschappelijk effect 
  

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 1. Stimuleren economie met betere bereikbaarheid          

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en 
recreatief fietsverkeer. 

1.2.1.4 Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug. Kok � Wegens aanvullend onderzoek en 
verhoging krediet, loopt uitvoering door in 
2020. 

 2. Duurzaam Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)        

2.2 De kwaliteit van de 
leefomgeving is hoog 

2.2.2 Inrichtingseisen en richtlijnen 
worden vastgelegd. 

2.2.2.1 Er wordt een nota parkeernormen 
opgesteld. 

Kok � Het parkeerbeleid is onderdeel gemaakt 
van het Masterplan Binnenstad, waarbij 
extra participatie en onderzoek nodig is. 
Opstellen van parkeerbeleid en nota 
parkeernormen loopt door tot 2020. 

 
3. Aantrekkelijke en veilige inrichting van de binnenstad     

   

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.1 Verbinding maken tussen de binnenstad 
en de Westerwal. 

Kok � Conform het raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De haalbaarheid van deze 
verbinding wordt actief meegenomen in 
het project Westerwal. 

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.2 De Visbrug wordt zoveel mogelijk 
autoluw gemaakt. 

Kok � Conform het raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De verkeerstudie naar autoluwe 
brug loopt conform de aangepaste 
planning van het Masterplan. 

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.3 In gesprek gaan met bewoners, 
winkeliers, NOVO, horeca, hulpdiensten 
en andere betrokkenen over de 
(on)mogelijkheden van het autoluw 
maken van de 'H'. 

Kok � Conform raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De verkeerstudie naar autoluwe 
brug loopt conform de aangepaste 
planning van het Masterplan.. 

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.4 Onderhoudsprojecten voor de 
binnenstad worden uitgevoerd conform 
planning Master Plan. 

Kok � Conform raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De uitvoering van de projecten 
loopt conform aangepaste planning van 
het Masterplan. 

 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd



 
 

Financiële analyse 
 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

2.1 
Verkeer en vervoer                          

1.560.306  

    

1.559.224  

            

1.082  

2.4 
Economische havens en waterwegen                               

85.694  

                 -             

85.694  

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) recreatie                             

434.988  

       

360.755  

          

74.233  

7.2 
Riolering                          

1.184.432  

    

1.216.035  

         

31.603- 

7.3 
Afval                          

1.037.294  

    

1.074.547  

         

37.253- 

7.5 
Begraafplaatsen en crematoria                                 

7.465  

           

2.175  

            

5.290  

Lasten - Totaal     
                      

4.310.179  

    

4.212.737  

          

97.442  

2.1 
Verkeer en vervoer                               

28.547- 

       

121.540- 

          

92.993  

2.4 
Economische havens en waterwegen                                       

-   

                   

-   

3.4 
Economische promotie                                 

3.850- 

             

3.850- 

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) recreatie                                 

3.773- 

         

14.095- 

          

10.322  

7.2 
Riolering                          

1.149.893- 

    

1.216.035- 

          

66.142  

7.3 
Afval                             

953.661- 

       

975.530- 

          

21.869  

7.5 
Begraafplaatsen en crematoria                               

15.639- 

         

13.501- 

           

2.138- 

Baten - Totaal     
                       

2.155.363- 

    

2.340.700- 

        

185.337  

2.1 
Verkeer en vervoer  

Totaal  

                       

1.531.759  

    

1.437.684  

          

94.075  

2.4 
Economische havens en waterwegen                               

85.694  

                 -             

85.694  

3.4 
Economische promotie                                 

3.850- 

                 -              

3.850- 

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) recreatie                             

431.215  

       

346.661  

          

84.554  

7.2 
Riolering                   

34.539  

                 -             

34.539  

7.3 
Afval                               

83.633  

         

99.017  

         

15.384- 

7.5 
Begraafplaatsen en crematoria                                 

8.174- 

         

11.325- 

            

3.151  

Saldo baten en 

lasten 
    

                       

2.154.816  

    

1.872.037  

        

282.779  

       

Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                             

911.732  

       

911.732  

        

-   

0.10 
Onttrekkingen                          

1.020.026- 

       

924.383- 

         

95.643- 

Saldo mutaties 

reserves 
    

                          

108.294- 

         

12.651- 

         

95.643- 

       
Resultaat 

programma 2 
    

                    

2.046.522  

    

1.859.386  

        

187.136  
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Programma 2     

Taakveld Analyse lasten   

2.1 Lagere kapitaallasten aanleg Romeijnbrug (door  optimalisatie ontwerp en 

gunstige aanbesteding) 

            30.019  

2.4 Ivm PFAS problemen is het baggeren uitgesteld. Daarvoor is een 

budgetreservering opgenomen 

            78.337  

5.7 De geplande vervanging van de bebording is niet uitgevoerd. Voor de 

vervanging van de botenhelling (17k) en toeristische bebording (6k) is een 

budgetreservering opgenomen 

            77.915  

7.2 Pompen moesten eerder worden vervangen dan gepland (2020)            87.768- 

7.2 Storting in voorziening riolering is lager uitgevallen (zie analyse 7.2 - verschil 

staat bij ander product in jaarrekening) 

            57.233  

7.3 Kosten oud papier inzameling en inzameling PMD hoger uitgevallen. In maart 

2020 is hier een RIB over geschreven (20R.00127) 

           37.253- 

  Overigen            21.041- 

  totaal lasten             97.442  

   
Taakveld Analyse baten   

2.1 Dit betreft niet geraamde bijdragen; bijdrage provincie Utrecht voor aanleg 

fietsenstalling (57 k) en ontvangen degeneratie-vergoedingen (is vergoeding 

voor het openbreken van de straat voor werkzaamheden) van Vitens, Stedin 

en VW Telecom (34k). Daar staan lasten (voor herstel bestrating) tegenover 

            91.000  

7.2 Met name de rioolretributies zijn hoger uitgevallen ivm hoger aantal 

aansluitingen 

            66.142  

  Overigen             28.195  

  totaal baten           185.337  

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

0.10 Baggerwerkzaamheden zijn in 2019 niet uitgevoerd            78.337- 

  Overigen            17.306- 

  Totaal            95.643- 

   
Taakveld Budgetoverhevelingen   

2.1 Asfaltverharding; uitstel uitvoering             12.126  

2.1 Onkruidbestrijding; temporisering uitvoering             18.517  

2.1 Camera-onderzoek; Is uitgesteld ivm de opdracht parkeerbeleid ihkv 

masterplan binnenstad 

            14.970  

2.4 Baggeren. Inhalen baggerachterstand (uitstel door PFAS)             78.337  

5.7 Botenhelling ; vertraging besluitvorming HDSR             17.400  

5.7 Vertraging vervanging toeristische bebording               6.000  

  Totaal voorgestelde budgetoverheveling           147.350  

 
 

Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Omvang huishoudelijk 
restafval 

kg per 
inwoner 

2018 193 172 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 
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PROGRAMMA 3 – SOCIAAL DOMEIN 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo 
integraal en samenhangend mogelijk te werken. Daartoe stelden wij de Maatschappelijke Agenda 
2019-2022 op (hierna: MAG) die in maart 2019 is vastgesteld. De MAG is een dynamisch document 
en vormt het integrale beleidskader van waaruit het college de voorgenomen ambities rond het sociaal 
domein wil realiseren.  
 
Stadsteam Oudewater heeft een nieuwe organisatorische en professionele inbedding gekregen. Eind 
2018 constateerden wij dat het Stadsteam Oudewater goed functioneert, maar rond de financiering, 
bedrijfsvoering en deskundigheid te kwetsbaar was als kleine zelfstandige organisatie. Gezien de 
ontwikkelingen en ambities in het sociaal domein was het wenselijk dat om de positie van het 
Stadsteam te heroverwegen. De uitkomst is dat vanaf 1 januari 2020 Stichting Stadsteam Oudewater 
als organisatie buiten de gemeente actief blijft en onderdeel wordt van Stichting De Thuisbasis Sociaal 
Werk. Door het centraal aansturen van de lokale functies kan het Stadsteam Oudewater efficiënter en 
effectiever werken. Dit maakt het Stadsteam wendbaar en een sterke partner in de samenwerking met 
andere verwijzers en aanbieders, zowel informeel als formeel. Voor de inwoners betekent dit een 
goede kwaliteit van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein. Door bundeling en plaatsing van 
bestaande diensten in het Stadsteam wordt een betere integrale ondersteuning gegeven rond Wmo, 
Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en deels de Participatiewet. Hiermee is ook voor de 
komende jaren de sociale dienstverlening voor de Oudewaterse inwoners verzekerd.  
Professionals en inwoners kunnen makkelijker zelf de weg vinden naar de juiste ondersteuning op het 
juiste moment door de lancering van de digitale sociale kaart Oudewater. De kaart is een website voor 
burgers en professionals met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond 
wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Met het publiceren van zowel de Staat van 
Oudewater als de sociale kaart, en het versterken van de positie van het Stadsteam Oudewater is een 
mooie basis gelegd voor verdere ontwikkelingen vanuit de MAG.  
 
In 2019 is de eerste ‘Staat van Oudewater’ opgeleverd. In de Staat van Oudewater worden de 
ontwikkelingen op sociaal en maatschappelijk vlak gemonitord. De resultaten van het 
cliëntervaringsonderzoek 2018 (CEO) zijn separaat gepresenteerd. De CEO-scores met betrekking tot 
Wmo en Jeugd zijn zeer goed. Zo geeft 85% van de respondenten aan dat zij zich beter redden door 
de ondersteuning vanuit de Wmo. Bij het onderzoek naar de jeugdzorg is 96% van de respondenten 
het ermee eens dat het door de hulp beter gaat op school, het werk en de dagbesteding. De 
resultaten van het CEO 2019 worden in kwartaal twee van 2020 verwacht. De raad wordt hierover op 
gebruikelijke wijze geïnformeerd. 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
Om onze inwoners te ondersteunen en de helpende hand te bieden hebben we in 2019 veel gedaan. 
De belangrijkste inspanningen zijn:  
 
Backoffice  
De gemeente Woerden voert de backoffice-werkzaamheden uit voor het Stadsteam Oudewater. De 
indicatie van een zorgvraag wordt door het Stadsteam afgegeven, de administratieve afhandeling van 
de indicaties (betaling zorgfacturen, communicatie CAK voor het innen van de eigen bijdrage) wordt 
door Woerden uitgevoerd. De accountant heeft het afgelopen jaar een goedkeurende verklaring 
afgegeven, dit is een mooie prestatie.  
Het door Woerden ontwikkelde softwaresysteem Cumulus is in april 2019 in gebruik genomen.  
 
Inkoop Jeugdhulp en Wmo 
De huidige contracten zijn in 2019 met een jaar verlengd tot 2021. In 2019 is een keuze gemaakt voor 
een inkoopmodel voor de komende jaren. De gemeente De Stichtse Vecht is hierbij afgesplitst. 
Ingezet wordt op ’Open House’ inkoop voor alle huidige ingekochte zorgvormen Jeugdhulp en Wmo, 
uitgezonderd Jeugdhulp Advies en Expertise. Bij de nieuwe inkoop is meer aandacht voor kwaliteit, 
monitoring, contractmanagement en een reële prijs. Ingezet wordt op een zorgvuldig selectieproces 
van aanbieders vóór het afsluiten van het contract. Het contract wordt tussentijds beëindigd als 
aanbieders niet voldoen aan de vooraf gestelde voorwaarden en criteria. 
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Gezondheid en bewegen 
Automatische Externe Defibrillator (AED)  
Een groep actieve inwoners is aan de slag gegaan met burgerhulpverlening bij hartstilstanden. 
Hiervoor is de ‘Werkgroep Hartslag’ opgericht. Op advies van de werkgroep zijn in het najaar op 
kosten van de gemeente (en medefinanciering van een installatiebedrijf) vier buitenkasten geplaatst 
waardoor de AED’s 24/7 beschikbaar zijn. De vijfde wordt begin 2020 geplaatst. De uitgekozen 
plekken zijn: Hekendorp, Papekop, De Klepper (centrum Oudewater), De Eiber en het Cultuurhuis. De 
werkgroep blijft zich inzetten voor uitbreiden van het aantal burgerhulpverleners en AED’s.  
 
Alcohol en drugs  
Aan de vanzelfsprekendheid dat drank en drugs erbij horen, moet iets worden gedaan. Het college 
draagt dit uit en deed mee aan de actie ‘Ik Pas’. In een interactieve sessie in het voorjaar is besproken 
hoe hier verder mee moet worden omgegaan. Zo is de gemeente bij grote evenementen en in de 
horeca strenger gaan controleren op alcohol en harder gaan optreden tegen harddrugsdealers. Dit 
alles om over vier jaar het drugs- en alcoholgebruik te hebben teruggebracht tot het niveau van de 
regio Utrecht.  
  
Uitwerking uitkomsten preventief huisbezoek  
Ruim 150 zelfstandig wonende tachtigplussers deden in 2018 mee aan het preventief huisbezoek. In 
vervolg op het preventief huisbezoek leverden wij in 2019 de uitvoeringsagenda ‘Ouderen langer thuis’ 
op. Dit sluit aan bij een van de ambities uit de MAG, namelijk dat ouderen in hun eigen vertrouwde 
omgeving zelfstandig oud kunnen worden. Bij de totstandkoming van deze agenda zijn onder andere 
zorgaanbieders, het Stadsteam, gemeente, woningcorporaties en verzekeraars betrokken geweest.  
 
Groei, ontwikkeling en leren 
Oplopende kosten jeugd  

De voorjaarsrapportage 2019 van de gemeente Oudewater gaf een flink tekort aan op het sociaal 
domein. Een groot deel hiervan  werd veroorzaakt door oplopende kosten van jeugdzorg. Dit komt 
onder andere doordat meer maatwerkvoorzieningen worden afgegeven en de instroom in zorg hoger 
is dan de uitstroom uit zorg. Om het tekort aan te pakken is binnen het sociaal domein gekeken op 
welke manier besparingen gerealiseerd kunnen worden. Diverse bezuinigingsvoorstellen zijn 
overgenomen in de programmabegroting 2020. Door een betere organisatie op de toegang op 
jeugdzorg, kritische beoordeling van de indicatiestelling en door meer zelf te gaan begeleiden, 
verwachten we een besparing te realiseren.  
 
Samenwerking SVMN 
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om het Stadsteam vanaf 2020 een grotere 
verantwoordelijkheid te geven in de veiligheidsketen, waardoor met name in het vrijwillig kader 
(preventief justitieel) meer lokale regie en zeggenschap komt. Verder zijn afspraken gemaakt over de 
inzet van een gedragsdeskundige. Hiermee verwachten wij meer regie te krijgen op de kosten voor 
jeugdhulp in relatie tot Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN). 
 
Jongerenwerk 
Jeugd-Punt heeft afgelopen jaar jongeren gestimuleerd tot het nemen van een actieve rol in hun eigen 
leefomgeving. Het jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de eigen kracht en participatie van 
onze jeugd. Jongeren met een lichte ondersteuningsvraag zijn begeleid door Jeugd-Punt. Jongeren 
met een complexere hulpvraag zijn doorverwezen naar hulpverlening.  
Daarnaast heeft het jongerenwerk samen met de cultuurcoach het ‘Follow Your Dream festival’ 
georganiseerd, waardoor de jeugd meer bekend is geraakt met de financiële ondersteunings-
mogelijkheden in Oudewater. Vanaf 2020 wordt Jeugd-Punt ingezet vanuit het Stadsteam, waarbij het 
doel is om jongeren een meer passende en integrale ondersteuning te bieden.  
 
Pleegzorg  
De landelijke trend is dat er een groot tekort is aan pleeggezinnen. Gelukkig zijn er in de gemeente 
Oudewater juist relatief veel gezinnen waar pleegkinderen voor korte of langere tijd terecht kunnen. 
Dat is iets om te koesteren en trots op te zijn!  
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Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid 
Open Tafel 

Afgelopen jaar is de ‘Open Tafel’ opgericht. Dit is een avond waar iedere vrijwilliger, organisatie of 

vereniging kan aanschuiven om kennis te maken, kennis te delen en de samenwerking met elkaar en 

met het gemeentebestuur te versterken. De behoefte aan een open tafel is begin dit jaar kwantitatief 

onderzocht en daarna in klein comité met een aantal maatschappelijke partners voorbereid. In 2019 

vonden twee goedbezochte ‘Open Tafels’ plaats. De laatste was een thema-avond over eenzaamheid 

en vond plaats in de Wulverhorst.  

 

Mantelzorgwaardering en ondersteuning  

Mantelzorg wordt door veel inwoners van Oudewater ontvangen en geboden. Dat is een groot goed 

waar we zuinig op zijn. Het in 2018 aangenomen Actieplan Mantelzorgondersteuning is in 2019 verder 

uitgevoerd. Zo is het zakboek financiën verspreid en is op de Dag van de Mantelzorg in november een 

bijeenkomst georganiseerd waar ruim 130 mantelzorgers aanwezig waren. Deze vorm van waardering 

werd door hen zeer op prijs gesteld. Verder volgden lokale professionals de basistraining ‘Samenspel 

voor Mantelzorgers’ en kreeg het werken vanuit het mantelzorgperspectief een steviger plek in de 

werkprocessen van het Stadsteam en in de samenwerking met de wijkverpleegkundigen. 

 

Psychische kwetsbaarheid: voorbereidingen Wet verplichte GGZ  

De Wet verplichte GGZ is op 1 januari 2020 in werking getreden. Iedere inwoner moet een melding 

kunnen doen in het kader van de Wet verplichte GGZ en er wordt een hoorplicht ingevoerd in het 

geval van crisis. Gemeenten moeten zorgen dat na een melding een verkennend onderzoek wordt 

uitgevoerd naar de noodzaak van verplichte GGZ. In 2019 zijn de nodige voorbereidingen getroffen en 

in november is besloten dat de GGD regio Utrecht voor de komende twee jaar dit verkennend 

onderzoek namens de gemeente gaat uitvoeren. De GGD regio Utrecht monitort het aantal meldingen 

en koppelt dit maandelijks terug aan de gemeente. 

Statushouders  
De huisvestingstaakstelling is wederom gehaald en onze nieuwe Oudewaternaren hebben 
deelgenomen aan het participatieverklaringstraject. Via dit verplichte traject maken statushouders 
kennis met hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. 
Voor een goede integratie zetten talloze vrijwilligers zich in.  
 
Werk en Inkomen  
Werk 
De gemeente Oudewater kent mooie cijfers als het gaat om werk en inkomen. De werkloosheid onder 
de beroepsbevolking ligt beduidend lager dan in de rest van Nederland. Instroom in de uitkering is in 
2019 gedaald, net als de uitstroom. Naar schatting is er een groep van veertig tot vijftig personen die 
langdurig gebruikmaakt van de bijstand en onvoldoende wordt geactiveerd. Voor deze groep 
ontwikkelden wij in 2019 een gerichte aanpak genaamd Ferm Wijzer. Voor een ander project, ‘Basis 
arbeidsmarkt’, zijn in 2019 de beschikbare voorzieningen in kaart gebracht, welke partijen beschikbaar 
zijn en welke regelgeving daarbij relevant is. Daarnaast wordt actief ingezet op de uitbreiding van 
werk-leerlijnen bij onze gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. Op deze drie projecten wordt in 
2020 verder ingezet. 
 
Armoede en schulden 
Samen met PLANgroep (schuldhulpverlening), Schuldhulpmaatje, Ferm Werk en het Stadsteam 
Oudewater is gewerkt aan een aanpak om de groep huishoudens die schulden heeft tijdiger in beeld 
te krijgen en te bereiken. In 2020 kunnen we daardoor aan de slag gaan met een aanpak rond 
vroegsignalering. De zogenoemde Klijnsma-gelden (Kansen voor alle Kinderen) zijn gedeeltelijk 
ingezet voor de declaratieregeling.  
Op 29 juni 2019 vond het Follow Your Dream Festival plaats. Het festival richtte zich met name op 
jongeren uit gezinnen waar geen financiële ruimte is voor participatie op het gebied van kunst, cultuur 
en sport. In de aanloop naar het festival zijn workshops georganiseerd, bijvoorbeeld een DJ-cursus of 
cursussen in filmen, muziek produceren en dans. Op het festival werd een podium gecreëerd om te 
demonstreren wat er in de cursussen geleerd was. Wethouder Duindam lanceerde de campagne 
‘check waar je recht op hebt’ (www.oudewater.nl/rondkomen).  
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Aanpak Jongeren in Participatie 
In 2019 lag de focus op het versterken van de arbeidspositie van jongeren in een kwetsbare positie, 
met als doel het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. Bij 
Ferm Werk is een speciale jongerenconsulent aangesteld die een preventieve en integrale aanpak 
aan deze jongeren biedt. Daarnaast blijft het zaak om te blijven sturen op de samenwerking in de 
keten ten aanzien van deze jongeren. In deze samenwerking zijn partijen zoals het jongerenwerk, 
leerplicht, het Stadsteam en Ferm Werk betrokken. 
 
 

Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).  
 
Programma 3 heeft 38 resultaten. Hiervan is 87% volledig, 11% gedeeltelijk en 3% niet gerealiseerd. 
De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 
 



 

 
Maatschappelijk effect 
  

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 1. Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl        

1.2 Inwoners hebben een gezond 
gewicht. 

1.2.1 Het percentage inwoners met 
overgewicht daalt met 1%; het 
percentage inwoners dat voldoet 
aan de beweegrichtlijn stijgt met 
1% (beide t.o.v. de GGD monitor 
2017). 

1.2.1.1 Uitvoeren inzet op gezond gewicht 
volgens de nota lokaal 
gezondheidsbeleid. 

Kok � De volgende GGD-monitor volgt in 2021 
(over 2020). Resultaat (percentage) is tot 
dan niet bekend. De raad wordt over de 
GGD-monitor op de gebruikelijke wijze 
geïnformeerd.  

 2. Gezond en veilig opgroeien           

2.1 Alle jeugd groeit gezond en 
veilig op, thuis, op school en 
in de vrije tijd. 

2.1.2 Indien sprake is van (complexe) 
echtscheidingsproblematiek, is 
de juiste hulp tijdig beschikbaar 
en makkelijk vindbaar  

2.1.2.1 We onderzoeken de behoefte en 
volgen de aanbevelingen uit het 
Uitvoeringsprogramma Scheiden 
zonder Schade (in ontwikkeling door 
ministerie VWS). 

Duindam 
en  

Kok 

� Door ontwikkelingen in het Stadsteam 
wordt de inspanning uitgevoerd in 2020. 
Samen met het Stadsteam Oudewater is 
een goede inventarisatie gemaakt van 
'quick wins' en kansen op de lange 
termijn. In 2020 werken we dit verder uit.  

 5. Inwoners die niet zelfredzaam zijn, worden actief ondersteund door de gemeente      

5.2 We zorgen met strategische 
partners voor meer kwaliteit 
en meer lokaal georiënteerde 
zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders 
van de gemeente (tevens 
koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo 
maatwerkvoorzieningen stijgen 
niet in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.2 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 

� Kostenstijging wordt o.a. veroorzaakt door 
aanzuigende werking van het 
abonnementstarief en een cliënt met hoge 
zorgkosten en oplopende kosten in de 
veiligheidsketen, wat onvoorzien was. Bij 
de financiële toelichting op de 
jaarrekening wordt een volledige analyse 
gegeven.  

5.2 We zorgen met strategische 
partners voor meer kwaliteit 
en meer lokaal georiënteerde 
zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders 
van de gemeente (tevens 
koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.2 Het percentage inwoners dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek) 

5.2.2.1 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 

� De resultaten van het 
cliëntervaringsonderzoek over 2019 
worden in Q2 van 2020 verwacht. De raad 
wordt hierover op de gebruikelijke wijze 
geïnformeerd.  

De visie op inkoop is nog niet vastgesteld, 
dit gebeurt in 2020. Het inkoopmodel is 
wel vastgesteld. 

 7. Oudewaterse inwoners werken of participeren overeenkomstig hun ambities en vermogen en hebben voldoende middelen 

  om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.           

7.1 Schooluitval, jeugdwerkloos-
heid en/of langdurige 
inactiviteit onder jongeren 
(16-27) met multi-
problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare 
positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend 
traject. Beoogd resultaat in 2019 
is:  

- min. 5 jongeren plaatsen op een 
baan of op opleiding, waarbij 
we realiseren dat 70% na 3 
maanden nog in het onderwijs 
zit en/of een baan heeft. Dit 
kunnen jongeren zijn die al zijn 
uitgevallen of de zgn.niet-
uitkeringsgerechtigden.  

7.1.1.1 We realiseren in 2019 casemanagers 
die specifiek zijn gericht op het 
ondersteunen van deze jongeren en 
bieden passende ondersteuning op 
meerdere leefdomeinen (onderwijs, 
wonen, zorg, werk etc.), waarbij de 
nadruk ligt op maatwerk en preventie. 
De casemanager vormt de schakel 
tussen (professionele) betrokken 
partijen en coacht en begeleidt de 
jongere. Deze inspanning staat in 
verbinding met de grotere overgang 

Duindam � Door de grote complexiteit van de 
casussen en een benodigde investering in 
het lokale netwerk zijn er in 2019 maar 4 
jongeren in een kwetsbare positie in 
begeleiding geweest (in de pilot 
Werkfit/Jongeren in Participatie). De 
ambitie is om in 2020 wel in totaal 5-6 
jongeren te ondersteunen in het 
verstevigen van hun arbeidspositie.  
Daarnaast is in schooljaar 2017/2018 het 
percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) 
in het MBO al gestegen naar 3,3%. In 
schooljaar 2018/2019 is dit 3,9%. In 
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Maatschappelijk effect 
  

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

- nieuwe voortijdig 
schoolverlaters in het MBO 
onder de 2% te houden 

- instroom in de uitkering van 
jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

naar casemanagement, dat nog 
gerealiseerd moet worden. 

absolute getallen gaat het echter maar om 
een toename van een paar jongeren. 
Verklaring voor de stijging van het aantal 
vsv in het MBO is ook dat jongeren bij een 
goede arbeidsmarkt voortijdig de school 
verlaten om aan het werk te gaan. De 
totale instroom van jongeren in de 
uitkering is wel onder de 6 gebleven over 
2019. 

7.2 Meer Oudewaterse inwoners 
voorzien in de eigen 
levensbehoefte door betaald 
werk. 

7.2.2 In 2019 wordt een percentage 
uitstroom (uit de uitkering) naar 
betaald werk van 20% (t.o.v. het 
bestand op 1 jan 2018) 
gerealiseerd. 

7.2.2.1 In samenwerking met lokale 
ondernemers, Ferm Werk en het 
Stadsteam ontwikkelen we 
(aanvullende) activiteiten, 
voorzieningen/producten en 
instrumenten voor bijvoorbeeld 
statushouders en (jong)volwassenen 
met een arbeidsbeperking. We 
monitoren en sturen bij op basis van 
onder andere de kwartaal- en 
jaarverslagen, signalen van andere 
partijen en gesprekken. Op basis van 
deze gegevens adviseren we onze 
bestuurders. 

Duindam � Omdat (ingestroomde) cliënten een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, is meer tijd nodig en is de 
uitstroom lager dan beoogd. Door 
projecten als Fermwijzer, 
basisarbeidsmarkt en werk-leerlijnen 
wordt de kans op participatie vergroot. 
Dankzij het gunstige economisch klimaat 
is de instroom vanuit de WW lager en is 
per saldo het aantal uitkeringen lager dan 
begroot. 

 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd



 

Financiële analyse 
    

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

6.1 
Samenkracht en burgerparticipatie  

Lasten  

                       

1.260.165  

    

1.094.676  

        

165.489  

6.2 
Wijkteams                             

116.944  

       

162.288  

         

45.344- 

6.3 
Inkomensregelingen              

1.846.657  

    

1.667.625  

        

179.032  

6.4 
Begeleide participatie                             

557.162  

       

552.478  

            

4.684  

6.5 
Arbeidsparticipatie                             

333.734  

       

278.496  

          

55.238  

6.6 
Maatwerkvoorzieningen (WMO)                             

290.750  

       

348.770  

         

58.020- 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 18+                          

1.190.690  

    

1.533.915  

       

343.225- 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-                        

1.047.340  

    

1.317.730  

       

270.390- 

6.81 
Geëscaleerde zorg 18+                                 

5.060  

              

5.060  

6.82 
Geëscaleerde zorg 18-                             

624.740  

       

669.099  

         

44.359- 

7.1 
Volksgezondheid      

384.026  

       

366.742  

          

17.284  

Lasten - Totaal     
                       

7.657.268  

    

7.991.819  

       

334.551- 

6.1 
Samenkracht en burgerparticipatie                               

45.244- 

         

70.466- 

          

25.222  

6.3 
Inkomensregelingen                          

1.159.239- 

    

1.122.265- 

         

36.974- 

6.5 
Arbeidsparticipatie                               

10.000- 

           

10.000- 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen (WMO)                                 

9.305- 

  

11.631- 

            

2.326  

6.71 
Maatwerkdienstverlening 18+                               

80.000- 

         

83.601- 

            

3.601  

7.1 
Volksgezondheid                                 

2.000- 

           

4.659- 

            

2.659  

Baten - Totaal     
                       

1.305.788- 

    

1.292.622- 

         

13.166- 

6.1 
Samenkracht en burgerparticipatie  Totaal                         

1.214.921  

    

1.024.210  

        

190.711  

6.2 
Wijkteams                             

116.944  

       

162.288  

     

45.344- 

6.3 
Inkomensregelingen                             

687.418  

       

545.360  

        

142.058  

6.4 
Begeleide participatie                             

557.162  

       

552.478  

            

4.684  

6.5 
Arbeidsparticipatie                          

323.734  

       

278.496  

          

45.238  

6.6 
Maatwerkvoorzieningen (WMO)                             

281.445  

       

337.139  

         

55.694- 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 18+                          

1.110.690  

    

1.450.314  

       

339.624- 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-                          

1.047.340  

    

1.317.730  

       

270.390- 

6.81 
Geëscaleerde zorg 18+                                 

5.060  

                 -               

5.060  

6.82 
Geëscaleerde zorg 18-                          

624.740  

       

669.099  

         

44.359- 

7.1 
Volksgezondheid                             

382.026  

       

362.083  

          

19.943  

Saldo baten en 

lasten 
    

                       

6.351.480  

    

6.699.197  

       

347.717- 
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Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                                       

-   

                 -                    -   

0.10 
Onttrekkingen                             

593.411- 

       

464.535- 

       

128.876- 

Saldo mutaties 

reserves 
    

                          

593.411- 

       

464.535- 

       

128.876- 

       
Resultaat 

programma 3 
    

                       

5.758.069  

    

6.234.662  

       

476.593- 

 
 

Taakveld Analyse lasten   

 6.1  Betreft projectgeld, in 2019 is een start gemaakt met het goed monitoren van 

de zorginzet en de financien van het Stadsteam Oudewater. Om dit goed en 

stevig te positioneren is in 2020 tijdelijk extra inzet nodig van de 

informatiemanager. Hiervoor wordt het resterende budget in 2020 gebruikt. 

            30.735  

 6.1  Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste 

kostenpost valt onder taakveld 6.6 en de toelichting van taakveld 6.6 geldt ook 

voor deze post. 

           74.002- 

 6.1  In 2019 heeft het Stadsteam Oudewater binnen de eigen begroting hiervoor 

extra activiteiten ontwikkeld. Om mantelzorgondersteuning een extra impuls 

te geven (zoals opgenomen in het actieplan Mantelzorgondersteuning) heeft 

het Stadsteam voor de uitvoering hiervan in 2020 een eenmalige subsidie 

aangevraagd. Het restant budget uit 2019 is hiervoor bestemd. 

            60.000  

 6.1  In 2019 is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 

de deelprojecten welke in de Maatschappelijke Agenda zijn opgenomen. Het 

restantbudget van 2019 is nodig voor de voortzetting hiervan. 

Gezien de transitie van het Stadsteam Oudewater is er in 2019 financieel 

minder geïnvesteerd in St. Kwadraad. De reden hiervan is dat het Stadsteam 

vanaf 2020 zelf begeleiding gaat geven aan inwoners. Het restantbudget van 

2019 is nodig voor de inzet van sociaal raadslieden.  

            97.671  

 6.1  Onderhoudsprogramma             41.685  

 6.2  Het aanbestedingstraject inkopen van Utrecht West is duurder uitgevallen.            19.969- 

 6.3  Ferm Werk minder bureaukosten door minder uitkeringen            116.942  

 6.3  Ferm Werk grote geldstroom (Uitkeringen levensonderhoud, loonkosten 

subsidie garantiebanen, loonkosten subsidie nieuw beschut en BBZ) 

            87.901  

 6.3  Ferm Werk uitkeringen declaratieregelingen            91.781- 

 6.3  Armoede bestrijding, in 2019 is verkend hoe de Klijnsmagelden het meest 

effectief ingezet kunnen worden, de uitvoering hiervan wordt in 2020 verder 

doorgetrokken.  

            44.411  

 6.6  Per saldo hogere kosten door enerzijds lager verbruik in 2019 en anderzijds 

hoge afrekening uit voorgaande jaren 

           58.020- 

 6.71  Hoger verbruik Jeugd PGB in 2019            34.000- 

 6.71  Als gevolg van diverse trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing en de 

invoering van het abonnementstarief Wmo is er sprake van een toename van 

de vraag. Vooral de aantallen op de zorgvormen Begeleiding en Huishoudelijke 

hulp nemen toe door een hogere instroom. Deze ontwikkeling sluit aan op 

landelijke en regionale trends. Verwachting is dat deze trend zich ook doorzet 

in 2020 en verder. Ontwikkeling wordt ook in Woerden gezien. 

         308.000- 
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 6.72  Landelijk en ook lokaal is jaarlijks vanaf 2015 een hogere instroom 

gesignaleerd. Op basis van o.a. bevolkingsgroei en toename van de zorgvraag 

stijgen de kosten. In principe past deze trend bij de gedachte van de 

transformatie: teams van professionals dichterbij inwoners maakt dat 

hulpvragen eerder en meer zichtbaar worden. Vanaf 2020 worden 

sturingsmaatregelen ingezet om de toename van kosten te dempen. 

         270.390- 

 6.82  Landelijk en ook lokaal is jaarlijks vanaf 2015 een hogere instroom 

gesignaleerd. Op basis van o.a. bevolkingsgroei en toename van de zorgvraag 

stijgen de kosten. In principe past deze trend bij de gedachte van de 

transformatie: teams van professionals dichterbij inwoners maakt dat 

hulpvragen eerder en meer zichtbaar worden. Vanaf 2020 worden 

sturingsmaatregelen ingezet om de toename van kosten te dempen. 

            44.000  

 6.82  SAVE             88.079- 

  Overigen             86.345  

  Totaal lasten          334.551- 

   
Taakveld Analyse baten   

6.1 Extra provincie bijdrage voor collectief vervoer en meer huuropbrengsten de 

Klepper 

            24.878  

6.3 Minder Rijksbijdrage inkomensdeel WWB en BBZ            36.974- 

  Overigen              1.070- 

  Totaal baten            13.166- 

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

  Minder onttrokken voor Initiatieven toeleiding en  jongeren onderwijs werk(t)              9.150- 

  Minder onttrokken voor de Klepper              1.758- 

  Minder onttrokken voor  extern personeel MAG            82.598- 

  Minder onttrokken voor de inzet sociale raadslieden, schuldhulpverlening, 

Initiatieven toeleiding werk, versterken informele inzet, communicatie en 

alcohol en drugsgebruik 

           35.370- 

  Totaal          128.876- 

   

Taakveld Budgetoverhevelingen  Bedrag  

6.1 Voorlichtingscampagne             60.000  

6.1 Subsidie Stadsteam             23.000  

6.1 Extern personeel MAG             82.598  

6.1 Maatschappelijk werk Kwadraad             17.500  

6.1 Uitbesteed werk de Klepper               1.757  

6.3 Armoedebestrijding kinderen             17.000  

6.5 Re-integratie             12.000  

6.5 Subsidie St. Vluchtelingenwerk             37.920  

6.71 Alcohol en drugsaanpak             10.000  

  Totaal voorgestelde budgetreserveringen           261.775  
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Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Cliënten met een 
maatwerkarrangement 
Wmo 

per 
10.000 
inwoners 

tweede 
halfjaar 
2018 

460 600 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende 
bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is 
een vorm van specialistische ondersteuning 
binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-
gegevens geldt dat het referentiegemiddelde 
gebaseerd is op 327 deelnemende gemeentes. 

Jongeren met 
jeugdbescherming 
(aandeel jongeren tot 18 
jaar) 

% eerste 
halfjaar 
2019 

0,9 1,1 Jongeren met jeugdbescherming betreft 
jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de 
verslagperiode een maatregel door de rechter 
dwingend opgelegd hebben gekregen. 
Jeugdbescherming is een maatregel die de 
rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een 
gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of 
jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet 
of niet voldoende helpt. Een kind of jongere 
wordt dan onder toezicht gesteld of onder 
voogdij geplaatst. 
 
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg 
voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 
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Jongeren met jeugdhulp 
(aandeel jongeren tot 18 
jaar) 

% van 
alle 
jongeren 
tot 18 
jaar 

eerste 
halfjaar 
2019 

7,7 10 Het percentage jongeren tot 18 jaar met 
jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 
jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze 
bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet 
(2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en 
hun ouders bij psychische, psychosociale en/of 
gedragsproblemen, een verstandelijke 
beperking van de jongere, of 
opvoedingsproblemen van de ouders. 

Jongeren met 
jeugdreclassering 
(aandeel jongeren van 12 
tot 23 jaar) 

% eerste 
halfjaar 
2019 

0 0,3 Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van 
alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is 
een combinatie van begeleiding en controle 
voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e 
verjaardag met de politie in aanraking zijn 
geweest en een proces-verbaal hebben 
gekregen.  

Kinderen in 
uitkeringsgezin 

% 2018 3 7 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin 
leven dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen. Bijstandshuishouden is een 
huishouden waarvan minimaal één lid een 
bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand 
wordt hier uitkeringen aan huishoudens op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 
2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het 
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
(Bbz) verstaan.  

Lopende re-
integratievoorzieningen 

per 
10.000 
inwoners 
van 15-
64 jaar 

eerste 
halfjaar 
2018 

140,9 305,2 Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 
inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 

Netto arbeidsparticipatie % 2018 70,9 67,8 Het percentage van de werkzame 
beroepsbevolking ten opzichte van de  
(potentiële) beroepsbevolking. 

Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 
10.000 
inwoners 

eerste 
halfjaar 
2019 

136,4 381,7 Het aantal personen met een uitkering op grond 
van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) 
en de Participatiewet (vanaf 2015). De 
uitkeringen (leefgeld) aan personen in een 
instelling, de elders verzorgden, zijn niet 
inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en 
thuislozen zijn niet inbegrepen. 

Werkloze jongeren % 2018 0 2 Personen van 16 t/m 22 jaar die als 
werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV 
WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben 
als werknemer volgens de Polisadministratie.   
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PROGRAMMA 4 – CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU 
Omdat de onderdelen van programma 4 (cultuur, economie, recreatie, erfgoed, milieu en energie) erg divers zijn, 
worden de kopjes ‘Wat heeft Oudewater bereikt’ en ‘Wat heeft Oudewater gedaan’ steeds per onderdeel 
behandeld.  

 

Cultuur 
Wat heeft Oudewater bereikt? 

Bibliotheek/ De Klepper 
In de dagelijkse praktijk staat het culturele werkveld sterk in verbinding met de opgaven van het 
sociaal domein. Vanuit dat gegeven is de bibliotheek nauw en actief betrokken bij de verkenning om in 
de Klepper een ‘huiskamer van de stad’ te ontwikkelen met maatschappelijke partners. Bijzondere 
aandacht is uitgegaan naar de kansen die huisvesting met maatschappelijke partners in De Klepper 
biedt. Dat betekent dat gewerkt wordt aan een visie op een bibliotheek. In een nieuwe setting kan de 
bibliotheek nog beter optreden als verbinder van voorliggende voorzieningen. Hierover is ook 
bestuurlijk gesproken tussen bibliotheek en de portefeuillehouders bibliotheek en sociaal domein. In 
2020 willen de bestuurders elkaar vinden op inhoud, met gemeenschappelijke doelstellingen, focus en 
drijfveren. De uitdaging blijft om hierin te prioriteren, ook in de regio, omdat met de huidige capaciteit 
en budgetten niet alles tegelijk kan. 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 

Bibliotheek 
Het regionaal convenant, inclusief lokale uitvoeringsovereenkomst voor de bibliotheek is in 2019 
ondertekend.  
 

Toerisme/ Recreatie/ Cultureel erfgoed  
Wat heeft Oudewater bereikt? 

Het doel van onze activiteiten op gebied van Recreatie, Toerisme en Cultureel erfgoed is dat we de 
identiteit van onze gemeente willen koesteren, versterken en vertellen. We doen dit in nauwe 
samenwerking met de Oudewaterse gemeenschap.  
 
Routestructuren 
De wandelmogelijkheden in Oudewater zijn uitgebreid in samenwerking met gebiedspartijen zoals het 
Platform De Utrechtse Waarden en het Routebureau. Steeds meer inwoners en bezoekers uit de regio 
weten onze aantrekkelijke wandel- en fietsmogelijkheden te waarderen.  
 
Waterrecreatie 
Onze ligging aan de Hollandse IJssel en als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie biedt ons 
kansen voor verdere versterking van waterrecreatie. Samen met een aantal partijen hebben wij de 
waterrecreatiemogelijkheden in Oudewater voor inwoners en bezoekers verbeterd.  
 
Recreatie, cultureel erfgoed en landschap 
Men wandelt, fietst en vaart graag door ons landschap en beleeft op die manier het cultuurhistorische 
landschap van Oudewater en omgeving. Oudewater staat ook bekend om zijn cultureel erfgoed, o.a. 
in de vorm van de Heksenwaag en het Touwmuseum. Maar Oudewater is veel meer dan dat. Dit laten 
we graag weten aan onze eigen inwoners en onze omliggende regio. Afgelopen jaar hebben we 
ingezet om het aantrekkelijke verhaal van Oudewater neer te zetten en om meer bezoekers te 
trekken. Dit zorgt voor extra inkomsten voor onze horeca en winkels en draagt bij aan een levendige 
binnenstad. 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 

Routestructuren 

• Er is een ‘Klompenpad kids’ gerealiseerd ten zuiden van natuurgebied Willeskop. 

• De Zuringkade en Nieuwe Singel zijn toegevoegd aan het wandelnetwerk.  
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Waterrecreatie 

• Samen met Stichting Hollandse IJssel Altijd Anders en Reederij de IJsel is het aanbod aan 
activiteiten op het water vergroot. In een pilot trekvaart heeft de trekschuit enkele zaterdag in het 
recreatieseizoen gevaren tussen Oudewater en Hekendorp en vice versa.  

• Samen met Stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn aanvullende waterrecreatievoorzieningen 
gerealiseerd. Twee steigers zijn geplaatst, een in de Grote Gracht in Oudewater en een in de 
Dubbele Wiericke in Hekendorp. 
  

Recreatie, cultureel erfgoed en landschap 

• Financiële ondersteuning Touwmuseum vanuit gemeente 

• Voortgang kudde Veenweidepark 

• Knotdag voor de Lange Linschoten 

• Het project ’Eetbaar Oudewater’ 

• Het streefbeeld Vestingstad is opgesteld (in januari 2020 door het college vastgesteld). 

• Ook aan de cultuurhistorische waardenkaart is hard gewerkt, naar verwachting zal besluitvorming 

hierover plaatsvinden in het eerste kwartaal 2020.  

 
Promotie Oudewater 

• Deelname aan tv-programma Keuken van Utrecht 

• Bijeenkomsten Toeristisch Cultureel Platform Oudewater 

• De ANWB-gevelborden op panden met historische informatie zijn vervangen.  

 

Economie 
Wat heeft Oudewater bereikt? 
Het doel van het programmaonderdeel economie is om de lokale economie op peil te houden en waar 

mogelijk te versterken. Dit doen wij in samenspraak met onze ondernemers. In een participatietraject 

met ondernemers is het Strategische Economische Plan voor Oudewater opgesteld. Het contact voor 

ondernemers van Oudewater met de gemeente is verbeterd. Ook is de economische agenda verder 

uitgevoerd. 

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
• In een participatietraject met ondernemers is het Strategisch Economisch Plan van Oudewater 

opgesteld.  

• Het ondernemersloket voor individuele ondernemers met vragen is gestart.  

• Verder zijn ten behoeve van de economische agenda twee bijeenkomsten met de raad en 
ondernemersverenigingen gehouden. 

 

Milieu 
Wat heeft Oudewater bereikt? 
De gemeente Oudewater streeft ernaar de kwaliteit van de woon- en leefomgeving op peil te houden 
gelet op de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Wat we hiermee concreet willen bereiken is 
op dit moment (nog) niet meetbaar te formuleren. 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
• Jaarlijks wordt door de ODRU een uitvoeringsplan met per taak SMART-afspraken opgesteld en 

uitgevoerd. De voor 2019 geplande taken zijn goed uitgevoerd; deze werden strak begeleid door 

de eigen organisatie.  

• Belangrijke ontwikkelingen voor Oudewater worden gevolgd of er wordt actie op ondernomen. Dit 

zijn met name overlast vliegtuigen Schiphol, Omgevingswet, stikstof-PAS, bodem-PFAS en de 

klachtensituatie rondom de pluimveehouderij in Hekendorp. Ook in 2019 was door het aantrekken 

van de markt een stijgende lijn zichtbaar waar het gaat om de milieuadvisering van ruimtelijke 

plannen en projecten.  

• Ook zijn meer uren ingezet voor de behandeling van klachten over bedrijven. Voor deze extra 

inzet is richting de ODRU een aanvullende opdracht verstrekt. 
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Opgave Energietransitie 
Wat heeft Oudewater bereikt? 
In 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend. Het Klimaatakkoord bevat taken voor gemeenten om bij te 
dragen aan de klimaatdoelstellingen. Zo heeft de gemeente de regierol in de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving en draagt zij bij aan de regionale energie strategie. Het Klimaatakkoord heeft 
voor een deel zijn beslag gekregen in het Uitvoeringsplan Energie dat eind 2019 door de raad is 
vastgesteld. 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
• In 2019 is over de startnotitie van de regionale energiestrategie (RES) besloten door de besturen 

van 16 gemeenten, de provincie, vier waterschappen en netwerkbeheerder Stedin besloten. In de 

RES worden gezamenlijke keuzes gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de 

warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-

infrastructuur. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2020 toe te werken naar een 

ontwerp-RES en de voorbereidingen voor de definitieve RES. Parallel hieraan is binnen de 

gemeente de voorbereiding begonnen om te komen tot een afwegingskader voor grootschalige 

duurzame energieopwek.  

• We hebben inwonersinitiatieven ondersteund zoals, eind 2019, informatieavonden en een avond 

waar bewoners het serious game Energy Game hebben gespeeld.  

• Tevens heeft de gemeente, in samenspraak met de energiecoöperatie Oudewater, een RRE-

subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) aangevraagd en verkregen. Met deze subsidie is 

een inspanningsverplichting aangegaan om in 2020 600 particuliere woningeigenaren te bereiken 

en financieel te ondersteunen voor het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. 

 

 

Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).  
 
Programma 4 heeft 11 resultaten. Hiervan is 64% volledig, 18% gedeeltelijk en 18% niet gerealiseerd. 
De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 



 

 
Maatschappelijk effect    Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 4. Oudewater op de kaart als aantrekkelijke gemeente om te recreëren         

4.1 Inwoners en bezoekers uit de 
directe omgeving waarderen de 
gemeente om hun vrije tijd door 
te brengen. 

4.1.1 Oudewater staat onder bezoekers 
en inwoners bekend om zijn 
aantrekkelijke binnen-stad en 
routegebonden recreatie. De 
aantrekkelijkheid van de 
binnenstad kan worden gemeten 
door deelname aan koopstromen-
onderzoek. Dit onderzoek wordt 
om het jaar gehouden.  

4.1.1.1 Opstellen en uitvoeren van 
uitvoeringsprogramma Recreatie en 
Toerisme. 

Lont � Uitvoeringsprogramma wordt in 2020 
gepresenteerd. 

   

 5. Oudewater draagt bij aan een duurzamere wereld o.g.v. CO2-reductie, energietransitie en voorkomen van afval       

5.1 Oudewater wordt duurzamer. 5.1.1 Oudewater is in 2021 x% 
duurzamer. 

5.1.1.1. Opstellen breed duurzaamheids-
plan over meerdere thema's samen 
met bewoners, ondernemers en 
belangenverenigingen binnen 
Oudewater. 

Lont � Dit resultaat is achterhaald met het 
Energieplan dat in juni in de raad ligt. 

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2-

reductie t.o.v. 2015. 
5.2.1.3 Wij stellen een plan van aanpak op 

om maatschappelijk vastgoed te 
verduurzamen, cf. Klimaatakkoord 
voor half 2019 (naast budget voor 
het bijstellen van de meerjaren-
onderhoudsplanningen is ook 
budget nodig voor het realiseren van 
de maatregelen). 

Lont � Uitvoering is niet mogelijk omdat op 
de benodigde financiële middelen is 
bezuinigd.  

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2-
reductie t.o.v. 2015. 

5.2.1.4 100 woningen aardgasvrij. Lont � Uitvoering is niet mogelijk omdat op 
de benodigde financiële middelen is 
bezuinigd. 

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2-
reductie t.o.v. 2015. 

5.2.1.5 Warmtetransitieplannen voor 
bestaande wijken opstellen. 

Lont � Uitvoering is niet mogelijk omdat op 
de benodigde financiële middelen is 
bezuinigd.. In 2020 wordt gestart met 
de ontwikkeling van een warmtevisie 

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.2 Nieuwbouw wordt aardgasvrij en 
energieneutraal. 

5.2.2.1 Bij de ontwikkeling van nieuwe 
locaties stimuleren we op de norm 
aardgasvrij en streven we naar 
energieneutraal. 

Lont � Aardgasvrij bij nieuwbouw wordt wel 
gehaald, aangezien dit een wettelijke 
eis is waarvan alleen afgeweken mag 
worden door een onderbouwd 
collegebesluit. Over energieneutraal 
wordt bij nieuwbouw niet geadviseerd 
i.v.m. het niet beschikbaar zijn van 
inzet sinds 1 juli. 
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Maatschappelijk effect    Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 7. Monumenten en Cultuurhistorie              

7.1 Oudewaternaren (vooral 
jongeren) zijn zich bewust van 
onze lokale en regionale 
geschiedenis en we laten ze 
beleven waar wij vandaan 
komen. 

7.1.1 Het ontwikkelen van 
speerpuntenbeleid van onze 
monumenten, voortbordurend op 
de cultuurhistorische 
waardenkaart. 

7.1.1.1 Analyse van de cultuurhistorische 
waardenkaart en het uitwerken van 
scenario’s voor speerpuntenbeleid 
ter bescherming, behoud, 
versterking van ons cultureel 
historisch erfgoed. 

Lont � Veel werk verzet om 
Cultuurhistorische Waardenkaart uit te 
werken, de vaststelling hiervan zal 
plaatsvinden in 2020. 

   

 
 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 



 

Financiële analyse 
 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

3.1 
Economische ontwikkeling  

Lasten  

                            

10.000  

   

350  

            

9.650  

3.3 
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                               

93.054  

         

96.489  

           

3.435- 

4.3 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                               

21.675  

         

20.337  

           

1.338  

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

                              

10.000  

           

1.996  

            

8.004  

5.4 
Musea                               

21.809  

         

12.069  

            

9.740  

5.6 
Media             

164.601  

       

218.883  

         

54.282- 

7.4 
Milieubeheer                             

834.007  

       

543.394  

        

290.613  

Lasten - Totaal     
                       

1.155.146  

       

893.519  

        

261.627  

3.3 
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                               

80.500- 

         

79.392- 

           

1.108- 

4.3 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                

5.790- 

            

5.790  

5.4 
Musea                                 

6.982- 

           

7.122- 

              

140  

5.6 
Media                               

56.707- 

         

59.862- 

            

3.155  

7.4 
Milieubeheer              

49.632- 

          

49.632  

Baten - Totaal     
                          

144.189- 

       

201.798- 

          

57.609  

3.1 
Economische ontwikkeling  Totaal                              

10.000  

              

350  

            

9.650  

3.3 
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                               

12.554  

         

17.097  

           

4.543- 

4.3 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken        

21.675  

         

14.547  

            

7.128  

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie 

                              

10.000  

           

1.996  

            

8.004  

5.4 
Musea                               

14.827  

           

4.948  

            

9.879  

5.6 
Media                             

107.894  

       

159.021  

         

51.127- 

7.4 
Milieubeheer                             

834.007  

       

493.762  

        

340.245  

Saldo baten en 

lasten 
    

                       

1.010.957  

       

691.721  

        

319.236  

       

Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                                       

-   

                 -                    -   

0.10 
Onttrekkingen                               

12.283- 

           

4.279- 

           

8.004- 

Saldo mutaties 

reserves 
    

                            

12.283- 

           

4.279- 

           

8.004- 

       
Resultaat 

programma 4 
    

                          

998.674  

       

687.442  

        

311.232  
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Programma 4     

Taakveld Analyse lasten  Bedrag  

3.1 Kosten voortvloeiende uit de algemene economische agenda zijn niet 

uitgevoerd. Hiervoor is een budgetreservering opgenomen 

            10.000  

5.6 De verstrekte subsidie aan bibliotheek is hoger uitgevallen, subsidie was in 

begroting te laag geraamd 

           37.413- 

5.6 Onderhoudskosten zijn hoger dan geraamd. Hogere lasten worden onttrokken 

aan de reserve onderhoud gebouwen 

           18.950- 

7.4 Voor energie zijn gelden (267.098) via de algemene uitkering 

(decembercirculaire) ontvangen. Deze gelden zijn niet uitgegeven. Wel is er 

een budgetreservering opgenomen van €160.000,--. Hiernaast zijn gelden bij 

de VJN geraamd (voor regionale opgave) die niet volledig zijn uitgegeven 

          284.381  

  Diverse budgetten             23.609  

  Totaal analyse lasten           261.627  

   
Taakveld Analyse baten  Bedrag  

7.4 Uren die de ODRU heeft besteed aan kostenverhaal-investeringen en grexen 

zijn hieraan toegerekend. Deze inkomst was niet geraamd. 

            49.631  

  Diverse budgetten               7.978  

  Totaal analyse baten             57.609  

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

0.10 Overigen              8.004- 

  Totaal              8.004- 

   
Taakveld Budgetoverhevelingen  Bedrag  

3.1 Uitvoering algemene economische agenda             10.000  

5.3 Beleidsagenda Cultuur               8.003  

7.4 Uitvoering energietaken, warmtevisie, wijkaanpak en communicatie           160.000  

  Totaal voorgestelde budgetoverheveling           178.003  

 
 
 

Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Banen per 1.000 
inwoners 
van 15-
64 jaar 

2019 741,3 792,1 Onder een baan wordt een vervulde positie 
verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, 
parttimers als uitzendkrachten. De indicator 
betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in 
de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 

Hernieuwbare elektriciteit % 2018 7,6 0 
 

Vestigingen (van 
bedrijven) 

per 1.000 
inw.15 
t/m 64jr 

2019 193,5 151,6 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 
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PROGRAMMA 5 – SPORT EN ONDERWIJS 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
Onderwijs 
 
Taal voor de jongste kinderen 
Nog meer peuters in Oudewater kunnen gebruikmaken van de activiteiten die taalachterstanden 
moeten voorkomen. De peuteropvangtoeslag is inkomensafhankelijk gemaakt en de subsidietarieven 
zijn verhoogd.  
 
Zonnepanelen op vernieuwd schooldak 
Klavertje 4 en de St Jozefschool hebben tijdens de zomervakantie een nieuw dak gekregen: aan 
jarenlange lekkages is een einde gekomen. De gemeente heeft het dak grotendeels vergoed. De twee 
basisscholen hebben de vervanging van het dak aangegrepen om op eigen kosten 346 zonnepanelen 
op het dak te laten leggen. 
 
Sport 
Sportformateur 
Er is een sportformateur aangesteld, die samen met alle maatschappelijke partners in 2020 een lokaal 
sportakkoord gaat afsluiten, met als doel om zo veel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en 
bewegen. 

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
In 2019 is veel werk verricht met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van het openbaar 
basisonderwijs, het voorzien in goede huisvesting van scholen en het bevorderen en in stand houden 
van sportvoorzieningen. We benoemen een aantal belangrijke inspanningen:  
 
Onderwijs 
Aanpak van leegstand van klaslokalen plus plan van aanpak.  
De leegstand van onderwijslokalen beperkt zich tot het Cultuurhuis. De wens van de schoolbesturen 
in Oudewater is het behoud van de onderwijsfunctie van het Cultuurhuis, samen met de sociaal-
culturele functie. De schoolbesturen zijn tevreden met de status quo en de mogelijkheden die hun 
schoolgebouwen hun bieden. Er is één wens: op de korte termijn duidelijkheid over de toekomst van 
het Cultuurhuis. Samen met de schoolbesturen gaan we in 2020 een aantal scenario’s uitwerken. Wat 
de toekomst van het Cultuurhuis is, hangt nauw samen met wat we besluiten over De Klepper (onder 
andere in relatie tot de bibliotheek).  
 
Voor- en vroegschoolse educatie en de vorming van een integraal kindcentrum. 
Voor een kind met een taalachterstand is een doorgaande leerlijn en ontwikkeling op de kinderopvang 
en op de basisschool van cruciaal belang. In het Convenant resultaatafspraken vroegschoolse 
educatie hebben de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en gemeente hierover afspraken 
gemaakt. De gemeente ziet daarbij af van een visiedocument voor de vorming van een integraal 
kindcentrum. Oudewater is net groot genoeg is voor één integraal kindcentrum waarin kinderopvang, 
onderwijs en zorg intensief samenwerken. Afgesproken is dat de scholen met hun 
kinderopvangorganisaties decentraal – voor de eigen school – de doorgaande leerlijn vormgeven.  
 

Om meer duidelijkheid te geven aan ouders zijn de beleidsregels subsidiëring voorschoolse educatie 
geactualiseerd. De criteria waarop de GGD indicaties afgeeft voor de doelgroep zijn toegevoegd.  
 
Kinderopvang 
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de handhavingstaken bij 
kinderopvang en peuterspeelzalen. De uitvoering van het toezicht is bij de GGD belegd. Voor de 
handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld. Door deze te 
actualiseren kan er streng gehandhaafd worden op de onderdelen waarbij de veiligheid van een kind 
in het geding is. In 2020 wordt het jaarverslag 2019 van de GGD ontvangen, de raad wordt op de 
gebruikelijke wijze geïnformeerd over de inhoud.  
 
  



  Jaarstukken 2019 Gemeente Oudewater 

 

 

39 

Onderzoek naar mogelijkheden om speciale voorzieningen in het onderwijs aan te bieden  
Er zijn voorbereidingen getroffen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om speciale 
voorzieningen in het onderwijs aan te bieden in de gemeente Oudewater. Er is nog geen collectief 
gedragen probleemstelling. De schaal van Oudewater vraagt om maatwerk en inspanningen door 
anderen die autonome keuzes mogen maken (waaronder het samenwerkingsverband primair 
onderwijs). Er is nog geen gezamenlijk beeld met betrekking tot het ontbreken van een vorm van 
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs als een urgent probleem. Het onderzoek wordt gedaan 
in 2020. 
 
Openbaar basisonderwijs 
De gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater hebben een nieuwe raad van toezicht 
benoemd voor de Stichting Onderwijs Primair (bestuur van de openbare basisscholen Schakels en 
Goejanverwelle). De zes nieuwe leden hebben de opdracht gekregen te zorgen voor rust, stabiliteit en 
continuïteit binnen de stichting. Samen met het college van bestuur, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en de drie gemeenten wordt onderzocht hoe goed bestuur in de toekomst 
het best vormgegeven kan worden. Hierbij hoort een heldere taakafbakening en passende autonomie 
voor schoolleiders, college van bestuur, raad van toezicht en de gemeenten. 
 
Sport 
Btw en sport 
Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Dat betekent dat de mogelijkheid om btw te 
verrekenen voor sport is vervallen. De gemeente heeft ter compensatie subsidie aangevraagd bij het 
Ministerie van VWS. Deze subsidie is vanwege een landelijke overvraag naar rato verleend. In januari 
2021 ontvangt de gemeente de definitieve vaststelling 
 
Basketball Oudewater  
De gemeente heeft twee wedstrijdbaskets aangeschaft. Weliswaar tweedehands (overgenomen van 
de gemeente Leusden) maar nagenoeg ongebruikt en uiterst functioneel. Met de installatie van twee 
wedstrijdbaskets in januari 2019, kan Basketball Oudewater – naast trainen – nu ook wedstrijden 
spelen in sportzaal De Eiber. Daar hingen al oefenbaskets maar die zijn niet geschikt voor 
wedstrijdsport. 
 
Zwembad Oudewater 
De Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) heeft op 3 december 2019 de plannen voor een 
nieuw zwembad gepresenteerd in het forum van de raad. Naar aanleiding daarvan hebben CDA en 
VDD-D66 op 12 december een motie ingediend. De opdracht in de motie luidt: ”Het initiatief van 
SBZO verder te onderzoeken en uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad”. De motie is unaniem aangenomen.  
 
Jeugdsportverkiezing 2019 
Voor de derde keer organiseerde de gemeente een jeugdsportverkiezing. Een evenement waarbij 
jeugdsporters in de spotlights staan. Een jury onder voorzitterschap van wethouder Walther Kok heeft 
de prestaties van jeugdige sporters in 2019 nauwlettend gevolgd. Ook konden sportverenigingen en 
inwoners jeugdsporters voordragen. Er werden prijzen uitgereikt in de categorieën meisjes, jongens 
en teams. 
 

Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).  
 
Programma 5 heeft 5 resultaten. Alle resultaten zijn behaald. 
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Financiële analyse 
 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

4.1 
Openbaar basisonderwijs  

Lasten  

                            

49.006  

         

62.901  

         

13.895- 

4.2 
Onderwijshuisvesting                             

398.760  

       

390.499  

            

8.261  

4.3 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken               

334.946  

       

335.666  

              

720- 

5.1 
Sportbeleid en activering                               

37.097  

         

32.967  

            

4.130  

5.2 
Sportaccommodaties                             

425.352  

       

449.353  

         

24.001- 

Lasten - Totaal     
                       

1.245.161  

    

1.271.386  

         

26.225- 

4.2 
Onderwijshuisvesting                                 

1.000- 

             

1.000- 

4.3 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                               

43.000- 

     

78.152- 

          

35.152  

5.2 
Sportaccommodaties                               

49.034- 

         

66.591- 

          

17.557  

Baten - Totaal     
                            

93.034- 

       

144.743- 

          

51.709  

4.1 
Openbaar basisonderwijs  Totaal                              

49.006  

         

62.901  

         

13.895- 

4.2 
Onderwijshuisvesting                             

397.760  

       

390.499  

            

7.261  

4.3 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                             

291.946  

       

257.514  

          

34.432  

5.1 
Sportbeleid en activering                               

37.097  

         

32.967  

            

4.130  

5.2 
Sportaccommodaties                             

376.318  

       

382.762  

           

6.444- 

Saldo baten en 

lasten 
    

                       

1.152.127  

    

1.126.642  

          

25.485  

       

Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                                       

-   

                 -                    -   

0.10 
Onttrekkingen                               

44.500- 

         

39.500- 

           

5.000- 

Saldo mutaties 

reserves 
    

                            

44.500- 

         

39.500- 

           

5.000- 

       
Resultaat 

programma 5 
    

                       

1.107.627  

    

1.087.142  

          

20.485  
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Programma 5     

Taakveld Analyse lasten  Bedrag  

5.2 Hogere onderhoudskosten voor sporthal de Eiber te Oudewater. 

Werkzaamheden die gepland stonden voor 2018 zijn in 2019 uitgevoerd. Dit 

betreft de vervanging van de kozijnen, het aanbrengen van ledverlichting en 

het vervangen van het systeemplafond 

           30.310- 

  Overige lasten               4.085  

  totaal lasten            26.225- 

   
Taakveld Analyse baten  Bedrag  

4.3 Dit betreft de hoger dan geraamde ontvangen Rijksbijdrage voor 

onderwijsachterstandenbeleid. Het definitieve te ontvangen bedrag voor 

onderwijsachterstandenbeleid wordt in september 2019 vastgesteld en kan 

door diverse oorzaken (totale macrobudget en wijziging 

financieringssystematiek) afwijken van de raming 

            36.141  

  Overige baten             15.568  

  totaal baten             51.709  

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

0.10 Overigen              5.000- 

  Totaal              5.000- 

   
Taakveld Budgetoverhevelingen  Bedrag  

5.1 BTW-sport (restschade Bosa-regeling nog te beschikken)             19.324  

  Totaal voorgestelde budgetoverheveling             19.324  

 
 
 

Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Absoluut verzuim per 1.000 
leerlingen 

2018 0 1,9 Er wordt gesproken van absoluut verzuim als 
een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige 
jongere niet op een school of instelling staat 
ingeschreven. 
 
De periodeaanduiding '2018' staat voor 
schooljaar '2017/2018'. 

Niet-sporters % 2016 49,3 48,7 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de 
bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 
19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per 
week aan sport doet. 

Relatief verzuim per 1.000 
leerlingen 

2018 19 23 Er is sprake van relatief verzuim als een jongere 
wel op een school staat ingeschreven, maar 
gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk 
verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan 
hiertoe worden gerekend. 
 
De periodeaanduiding '2018' staat voor 
schooljaar '2017/2018'. 

Voortijdige 
schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers) 

% 2018 1,4 1,9 Het percentage van het totaal aantal leerlingen 
van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, 
dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het 
onderwijs verlaat.  
 
De periodeaanduiding "2018" staat voor 
schooljaar "2017/2018". 
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PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN 
 
Wat heeft Oudewater bereikt? 
Een van de doelen van het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen is dat een passende 
woning beschikbaar is voor inwoners die in Oudewater willen wonen. De huidige woningmarkt is 
echter erg krap in Oudewater. De koopprijzen stijgen en er is een lange wacht- en zoektijd voor 
sociale huurwoningen. In 2019 is daarom hard gewerkt om de woningbouw vlot te trekken, met volop 
aandacht voor starters en doorstromers.  
 
In de gemeenteraad is in dit verband een motie aangenomen over het inzetten van loting voor 
starters. Dit is meegenomen in de prestatieafspraken met de Woningraat en de Huurdersraat in 2020. 
In deze afspraken staat onder andere een passende woning centraal. Doorstroming op de sociale 
huurmarkt is daarvan een belangrijk onderdeel. 
 
In de prestatieafspraken heeft ook doorstroming prioriteit. In de nieuwe Huisvestingsverordening 2019 
is vastgelegd dat woningzoekenden nog maar 25% van hun inschrijftijd verliezen als zij zich na het 
accepteren van een woning binnen een jaar weer inschrijven bij WoningNet. Dat maakt het voor 
mensen makkelijker om door te stromen naar een volgende huurwoning. Daarnaast is de regeling Van 
Groot Naar Beter regionaal ingevoerd. Huurders van een corporatiewoning met minimaal vier kamers 
die kleiner willen gaan wonen, krijgen voorrang op huurders van kleinere woningen (max. drie 
kamers). Zo wonen mensen in een huis dat beter bij hun situatie past en komt er een grote woning vrij 
voor een gezin. 
 
In het kader van het optimaal gebruik van maatschappelijk vastgoed is een strategie voor De Klepper 
als huiskamer van de stad opgesteld. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de kansen die 
huisvesting delen met maatschappelijke partners in De Klepper biedt. Het concept van huiskamer van 
de stad speelt zowel lokaal als in de hele regio. Dit betekent dat zowel lokaal als in de hele regio 
gewerkt wordt aan een visie op een bibliotheek als verbinder die ruimte gaat geven aan allerlei 
voorzieningen. Hierover is inmiddels ook bestuurlijk de verbinding gezocht met het sociaal domein. In 
2020 willen partijen elkaar vinden op de inhoud, met gemeenschappelijke doelstellingen, focus en 
drijfveren. Uitdaging blijft om hierin te prioriteren – ook in de regio – omdat met de huidige capaciteit 
en budgetten niet alles tegelijk kan. 
 
Ten slotte zijn de woningen aan de Papenhoef opgeleverd en is er voortgang geboekt op de diverse 
gebiedsontwikkelingen die als doel hebben moderne stedelijke woon-werkgebieden in te richten die 
passen bij Oudewater (zie hieronder). 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
Dit jaar is op alle lopende (woning)bouwprojecten voortgang geboekt.  

• Voor Westerwal is de stedenbouwkundige visie nagenoeg afgerond. In het forum van 4 februari 
2020 is deze besproken.  

• Het beeldkwaliteitsplan voor Oranje Bolwerck is vastgesteld en de bestemmingplanprocedure is 
opgestart.  

• Het stedenbouwkundig plan van de Schuylenburcht is in de raad besproken en vastgesteld.  

• Voor de Wijngaardstraat is het financiële tekort opgelost en is de bestemmingsplanprocedure 
opgestart. Verwacht wordt dat in 2020 de exploitatieovereenkomst wordt getekend.  

• Het beeldkwaliteitsplan voor Tappersheul III en een herziening van de grondexploitatie 
Tappersheul III zijn door de raad vastgesteld.  

• Er is meegewerkt aan veel initiatieven van inwoners en organisaties in Oudewater: er zijn 
tientallen omgevingsvergunningen afgegeven, diverse wijzigingen van bestemmingsplannen 
vastgesteld en haalbaarheidsverzoeken behandeld.  

• Voor de omgevingsvisie Lopikerwaard is de position paper (ambitiedocument) opgesteld. Deze 
wordt in het eerste kwartaal 2020 voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.  

 
In samenwerking met Floqz, De Woningraat, Meesters Makelaardij, Wocozon en de Wulverhorst is het 
Woonevent Oudewater georganiseerd waar ruim 30 woningzoekenden op af zijn gekomen.  
 
Oudewater wil goed voorbereid zijn op de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in 
werking. Ons doel is om dan klaar te zijn om de nieuwe vergunningaanvragen in behandeling te 
nemen op basis van een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.  
Deze acties zijn hiervoor in 2019 gedaan:  
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• Vaststelling omgevingsagenda en een ontwerp-waardenkader als voorbereiding op het opstellen 
van de Omgevingsvisie in 2020.  

• Voorbereiding van de nieuwe omgevingsplannen ter vervanging van de bestemmingsplannen en 
andere omgevingsregels. Het uitgangspunt is om dit voor 2021 klaar te hebben.  

• Inzichtelijk maken van de gevolgen voor college en gemeenteraad van een nieuw digitaal stelsel 
voor vergunningaanvragen en -beoordeling.  

• De Omgevingswet vraagt gemeenten om meer ruimte te geven aan initiatiefnemers. Daarom is in 
2019 participatie en de manier van samenwerken met stakeholders verkend. Met de opgedane 
inzichten ontwikkelen we in 2020 een werkwijze voor participatie die vervolgens toegepast kan 
worden in de Omgevingsplannen. 

 
 

Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood). 
 
NB - Een van de opgaven in de programmabegroting was de verdere verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed met als doel de panden aardgasvrij en energieneutraal te maken. De 
gemeenteraad heeft hiervoor geen geld beschikbaar gesteld.  
 
Programma 6 heeft 15 resultaten. Hiervan is 67% volledig, 27% gedeeltelijk en 7% niet gerealiseerd. 
De realisatie vertoont de volgende afwijkingen:



 

 
Maatschappelijk effect 

  

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

1.1 Voor inwoners die een 
woning willen in 
Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.1 Toename van de woning-
voorraad met 30 woningen per 
jaar. 

1.1.1.1 Projectontwikkeling woningbouwprojecten 
voortvarend oppakken. 

Duindam � Alle woningbouwprojecten hebben dit 
jaar vooruitgang geboekt, dus de 
inspanningen zijn wel geleverd. Naar 
verwachting wordt vanaf 2021 het 
resultaat van 30 woningen per jaar 
bereikt. 

  2. De gebiedsontwikkelingen met als doel moderne stedelijke woon/werkgebieden passend bij Oudewater.    

2.2 Locatieontwikkeling 
Oranje Bolwerck. 

2.2.1 Realisatie (starters-)woningen 
op Oranje Bolwerck. 

2.2.1.1. Uitvoeren van bouwplannen en start van 
de bouw Oranje Bolwerck. 

Duindam � Vertraging door archeologische 
vondsten die in Q1 nader worden 
onderzocht. 

2.3 Locatieontwikkeling 
Schuylenburcht. 

2.3.1 In 2019 ligt er een 
goedgekeurde visie voor dit 
gebied ten aanzien van de 
functionele invulling (Wonen en 
zorg), de relatie met de 
binnenstad en de 
parkeeropgave. 

2.3.1.1 Opstellen van een 
(woningbouw)programma en 
stedenbouwkundige visie in overleg met 
stakeholders, waaronder de locatie-
eigenaar. 

Kok � Er wordt gewerkt aan het 
woningbouwprogramma en de 
stedenbouwkundige visie. 

2.5 Locatieontwikkeling 
Tappersheul III. 

2.5.1 Tappersheul III uitbreiden met 
nieuwe bedrijfskavels en 
omleggen groenzone. 

2.5.1.1 Kavels uitgeven aan bedrijven en 
groenzone omleggen. 

Duindam � Voorjaar 2020 volgt nieuwe planning. 

  3. Verduurzaming en optimaliseren van gemeentelijke accommodaties      

3.1 Verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed. 

3.1.1. In 2022 zijn de geschikte 
gemeentelijke panden 
verduurzaamd. 

3.1.1.1 In 2019 wordt budget aangevraagd voor 
het opstellen van businesscases ten 
aanzien van de verduurzaming van de 
gemeentelijke gebouwen. 

Duindam � Door de raad is geen krediet 
beschikbaar gesteld voor de 
verduurzaming van gebouwen. 

 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 



 

Financiële analyse 
 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

5.5 
Cultureel erfgoed                               

71.441  

         

26.114  

          

45.327  

8.1 
Ruimtelijke ordening                             

254.408  

       

471.693  

       

217.285- 

8.2 
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)                          

2.164.692  

       

771.777  

     

1.392.915  

8.3 
Wonen en bouwen                             

685.227  

       

805.962  

       

120.735- 

Lasten - Totaal     
                       

3.175.768  

    

2.075.546  

     

1.100.222  

5.5 
Cultureel erfgoed                                       

-   

                   -   

8.1 
Ruimtelijke ordening            

242.371- 

        

242.371  

8.2 
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)                          

2.164.692- 

       

771.777- 

    

1.392.915- 

8.3 
Wonen en bouwen                             

536.124- 

    

1.032.884- 

        

496.760  

Baten - Totaal     
                       

2.700.816- 

    

2.047.033- 

       

653.783- 

5.5 
Cultureel erfgoed  Totaal                     

71.441  

         

26.114  

          

45.327  

8.1 
Ruimtelijke ordening                             

254.408  

       

229.322  

          

25.086  

8.2 
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)                                       

-   

                 -                    -   

8.3 
Wonen en bouwen                             

149.103  

       

226.923- 

        

376.026  

Saldo baten en 

lasten 
    

                          

474.952  

         

28.513  

        

446.439  

       

Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                             

281.920  

       

328.497  

         

46.577- 

0.10 
Onttrekkingen                             

216.000- 

       

145.704- 

         

70.296- 

Saldo mutaties 

reserves 
    

                            

65.920  

       

182.793  

       

116.873- 

       
Resultaat 

programma 6 
    

                          

540.872  

       

211.307  

        

329.565  

 
 

Programma 6     

Taakveld Analyse lasten  Bedrag  

5.5 Vanwege gebrek aan capaciteit het aan de aanpak van de ruÏne Huis te Vliek 

en de aanpak  van de CultuurHistorischeWaardeKaar (CHWK) vertraging 

opgelopen 

            19.485  

5.5 Najaar is aanvraag voor "Kerkenvisie" gehonoreerd. Wordt  in 2020-2021 

uitgevoerd 

            25.000  

8.1 Deze overschrijding heeft betrekking op projecten in Oudewater waarvan de 

kosten nog gaan worden verhaald. Tegenover deze lasten overschrijding staat 

een overschrijding op de inkomsten. Dit zijn  inkomsten die nog moeten 

worden gerealiseerd 

         216.334- 
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8.2 Dit betreft de lasten voor de Grexen Tappersheul en NS II. Deze zijn voor de 

jaarrekening budgettair neutraal. Aan de inkomstenkant is hetzelfde bedrag te 

zien 

       1.392.915  

8.3 Dit betreft kosten voor de ontwikkeling van de regionale omgevingsagenda 

Lopikerwaard. Hiertegenover staan ook baten. Het verschil tussen de laten en 

de baten is de bijdrage van Oudewater 

         104.988- 

  Lasten diverse budgetten            15.856- 

  Totaal analyse lasten        1.100.222  

   
Taakveld Analyse baten  Bedrag  

8.1 Dit betreft inkomsten die nog moeten worden gerealiseerd voor 

kostenverhaal 

          183.835  

8.1 Niet geraamde provinciale subsidie voor Westerwal             31.500  

8.1 Niet geraamde leges voor bestemmingsplannen Waardsedijk 48-83-139             18.102  

8.2 Zie toelichting bij de analyse van de lasten      1.392.915- 

8.3 Niet geraamde verkoop Papekopperstraatweg 1,3,5           366.000  

8.3 Inkomsten van andere gemeenten inzake regionale omgevingsagenda 

Lopikerwaard. Zie ook lasten kant van dit programma 

          101.224  

8.3 Extra opbrengsten verkoop snippergroen             20.580  

  Baten diverse budgetten             17.891  

  Totaal analyse baten          653.783- 

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

0.10 Budgetoverheveling uit 2018 voor ruïne Huis te Vliet             19.485- 

0.10 Budgetoverheveling uit 2018 : opstellen bestemmingsplannen            50.811- 

0.10 Aan onderhoud aan gemeentelijk vastgoed was minder nodig dan planmatig 

was gepland. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud 

gemeentelijk vastgoed 

           32.147- 

0.10 Overigen            14.430- 

  Totaal          116.873- 

   
Taakveld Budgetoverhevelingen  Bedrag  

5.5 Vanwege gebrek aan capaciteit het aan de aanpak van de ruÏne Huis te Vliet 

en de aanpak  van de CultuurHistorischeWaardeKaar (CHWK) vertraging 

opgelopen 

            19.485  

5.5 Najaar is aanvraag voor "Kerkenvisie" gehonoreerd. Wordt  in 2020-2021 

uitgevoerd 

            25.000  

8.1 Budget voor Omgevingswet koopt meerdere jaren en komst ten laste van de 

Algemene Reserve 

            50.000  

  Totaal voorgestelde budgetoverheveling             94.485  

 
 

Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Nieuwbouw per 1.000 
woningen 

2018 4,6 8,6 Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige 
toevoegingen, zoals transformaties. 
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PROGRAMMA 7 – ALGEMENE INKOMSTEN 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en 
deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: het uitgangspunt dat de programmabegroting voor het 
komende dienstjaar en het meerjarenperspectief voor de daarop volgende drie jaren duurzaam in 
financieel evenwicht moet zijn, het duurzaam financieel begrotingsevenwicht wordt bereikt door: het 
maken van scherpe keuzes in de vorm van beleidsombuigingen en/of verhoging van gemeentelijke 
(belasting)baten, cofinanciering met publieke en/of private partners en het genereren van subsidies. 
Dit alles in de wetenschap dat de financiële gevolgen van de transities in het sociaal domein nog niet 
zijn uitgekristalliseerd en de ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord, nog niet volledig kunnen 
worden doorgerekend en wettelijke taken naar behoren moeten worden uitgevoerd, is de boodschap 
aan de Oudewaterse samenleving: “Zonder Geld Geen Zwitsers”. 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
Het coalitieakkoord is in de Programmabegroting 2019-2022 verwerkt en daarmee hebben wij u een 
sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 kunnen aanbieden. De afwijkingen ten opzichte van de 
meerjarenbegroting zijn onder de betreffende programma’s nader toegelicht. Hoewel de gemeente 
Oudewater in een gezonde financiële positie verkeert is dit geen reden om concessies te doen aan 
het financieel bewustzijn. De financiële positie is weliswaar gezond, maar tevens constateren wij dat 
deze toch ook nog fragiel is en wij daarom waakzaam moeten blijven. 
 

Rapportage programmadoelen 
In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we niet rapporteren op de 
programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd, maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk 
zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).  
 
Programma 7 heeft 7 resultaten. Hiervan is 80% volledig en 20% gedeeltelijk gerealiseerd. De 
realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 



 

 
Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

  1. Houdbare gemeentefinanciën        ####   

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 
213a-onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.1 Opstellen onderzoeksplannen. Lont � Onderzoek begroting uitgevoerd. Onderzoek 
inkoop gestart in 2019, wordt afgerond in 2020. 

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 
213a-onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.2 Uitvoeren 213a-onderzoeken. Lont � Onderzoek begroting uitgevoerd. Onderzoek 
inkoop gestart in 2019, wordt afgerond in 2020. 

 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 



 

Financiële analyse 
 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

0.11 
Resultaat van de rekening van baten en lasten  

Lasten  

                          

525.317- 

         

525.317- 

0.5 
Treasury                               

66.975- 

         

55.565- 

         

11.410- 

0.61 
OZB woningen                               

91.500  

         42.551      

48.949  

0.8 
Overige baten en lasten                               

12.225- 

           1.917           

14.142- 

Lasten - Totaal     
                          

513.017- 

         

11.097- 

       

501.920- 

0.11 
Resultaat van de rekening van baten en lasten  Baten                              

95.036- 

           

95.036- 

0.5 
Treasury                               

88.731- 

         

92.193- 

            

3.462  

0.61 
OZB woningen                          

1.436.697- 

    

1.444.316- 

            

7.619  

0.62 
OZB niet-woningen                             

702.000- 

       

714.277- 

          

12.277  

0.64 
Belastingen Overig                               

10.850- 

         

13.087- 

            

2.237  

0.7 
Algemene uitkering en overige uitkeringen 

gemeentefonds 

                

13.059.539- 

  

12.986.279- 

         

73.260- 

0.8 
Overige baten en lasten                               

30.000- 

         

35.368- 

            

5.368  

3.4 
Economische promotie                               

12.000- 

         

15.549- 

            

3.549  

Baten - Totaal     
                     

15.434.853- 

  

15.301.069- 

       

133.784- 

0.11 
Resultaat van de rekening van baten en lasten  Totaal                            

620.353- 

                 -          

620.353- 

0.5 
Treasury                             

155.706- 

       

147.759- 

           

7.947- 

0.61 
OZB woningen                          

1.345.197- 

    

1.401.765- 

          

56.568  

0.62 
OZB niet-woningen                             

702.000- 

       

714.277- 

          

12.277  

0.64 
Belastingen Overig      

10.850- 

         

13.087- 

            

2.237  

0.7 
Algemene uitkering en overige uitkeringen 

gemeentefonds 

                       

13.059.539- 

  

12.986.279- 

         

73.260- 

0.8 
Overige baten en lasten                               

42.225- 

         

33.451- 

           

8.774- 

3.4 
Economische promotie                               

12.000- 

         

15.549- 

            

3.549  

Saldo baten en 

lasten 
    

                     

15.947.870- 

  

15.312.166- 

       

635.704- 

       

Taakveld Mutaties reserves   
 Begroting na 

wijziging  
 Werkelijk   Verschil  

0.10 
Toevoegingen                                       

-   

                 -                    -   

0.10 
Onttrekkingen                                       

-   

                 -                    -   

Saldo mutaties 

reserves 
    

                                    

-    
                 -                     -   

       
Resultaat 

programma 7 
    

                     

15.947.870- 

  

15.312.166- 

       

635.704- 
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Programma 7     

Taakveld Analyse lasten   

0.11 Saldo na bestemming resultaat (van Voor- en Najaarsnota)          525.317- 

0.61 De geplande waardering van woningen van m3 naar m2 is nog niet helemaal 

uitgevoerd, hiervoor wordt een budgetreservering opgenomen (50 k) 

            48.949  

  Overigen            25.552- 

  totaal lasten          501.920- 

   
Taakveld Analyse baten   

0.11 Saldo na bestemming resultaat (saldo primitieve begroting)            95.036- 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Dit is het saldo 

van een lagere algemene uitkering (93.650) en een hogere integratie-uitkering 

sociaal domein (20.390)  

           73.260- 

  Overigen             34.512  

  totaal baten          133.784- 

   
Taakveld Analyse mutaties reserves en voorzieningen   

0.10 ----  --  

  Totaal                    -    

   
Taakveld Budgetoverhevelingen   

  Waarderen woningen van m3 naar m2             50.000  

  Totaal voorgestelde budgetoverheveling             50.000  

                      

Wettelijk verplichte indicatoren 
 

Indicator Eenheid Periode Oudewater Nederland Omschrijving 

Gemeentelijke 
woonlasten 
éénpersoonshuishouden 

€ 2019 724 669 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar 
dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan 
woonlasten. 

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

€ 2019 821 739 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar 
dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan 
woonlasten. 

WOZ-waarde woningen x €1.000 2015 275 206 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

2016 274 209 

2017 282 216 

2018 287 230 

2019 301 248 

 
Overhead 

Taakveld Omschrijving U/I 
Begroting na 

wijziging 
Werkelijk Verschil 

0.4 
Overhead  

Lasten  

                       

5.099.168  

    

5.119.399  

         

20.231- 

Lasten - 
Totaal 

    
                       

5.099.168  

    

5.119.399  

         

20.231- 

0.4 
Overhead  Baten                         

1.380.028- 

    

1.400.180- 

          

20.152  

Baten - Totaal     
                       

1.380.028- 

    

1.400.180- 

          

20.152  

0.4 
Overhead  Baten                         

3.719.140  

    

3.719.219  

                

79- 

Overhead - 
Totaal 

    
                       

3.719.140  

    

3.719.219  

                

79- 

 
Bij dit programma zijn geen bijzonderheden te melden. 
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I.2 PARAGRAFEN 
 

Paragraaf 1 Lokale heffingen  

Paragraaf 2 Verbonden partijen  

Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering 

Paragraaf 5 Financiering  

Paragraaf 6 Onderhoud kapitaalgoederen  

Paragraaf 7 Grondbeleid  
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PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN 
 
 
1. Wat is het doel van deze paragraaf? 

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een tiental verschillende 
belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 
 
Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van deze heffingen die bij de diverse programma’s 
in de programmabegroting zijn geraamd. In het kort wordt aangegeven welk beleid in het 
begrotingsjaar gevoerd is ten aanzien van de lokale heffingen. Het lokale beleid is vastgesteld in de 
belastingverordeningen. Verder is een overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, wordt 
aandacht besteed aan de lokale belastingdruk en aan het kwijtscheldingsbeleid. De cijfers van de 
begroting betreft de begroting na wijziging. 

 
2.  Wettelijk kader en gemeentelijk kader 
Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten: 

• Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van 
de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening 
worden gebracht. 

• Bestemmingsheffingen: deze dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden hiervan 
zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend 
zijn. 

• Rechten: een betaling waar een directe aanwijsbare contraprestatie van de overheid van belang 
is. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of een dienst. Onderscheid kan worden 
gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld marktgelden) en genotsrechten 
(bijvoorbeeld leges).  De hoogte van sommige rechten is landelijk bepaald. Verder geldt dat deze 
maximaal kostendekkend mogen zijn. 

 
Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd: 

• De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het 
geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven). 

• De heffingen zijn in 2019 verhoogd met 1,2%. Uitgezonderd marktgelden (+5%), bruggelden (0%),  
toeristenbelasting (0%), rioolrechten (+4,8%) en afvalstoffenheffing (0%). 

• Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden 
verleend aan personen (niet aan bedrijven). De gemeente  Oudewater hanteert voor de 
kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten:  100% van de norm 
voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle 
inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een 
bijstandsuitkering of alleen een AOW uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van 
deze norm voor kwijtschelding in aanmerking. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd 
in de Leidraad Invorderingswet 1990. 

 

Geraamde opbrengsten    
  Baten Baten Baten 

  rekening Begroting Rekening 

Belastingen en heffingen 2019 2019 2018 

A. Belastingen       

1 Eigenaren woningen 1.444 1.437 1.358 

   Eigenaren niet-woningen 443 432 442 

   Gebruikers  niet-woningen 271 270 250 

2 Precariobelasting 13 11 9 

3 Toeristenbelasting 16 12 10 

Subtotaal A Belastingen 2.187 2.162 2.069 

        

B . Bestemmingsheffingen       

1 Afvalstoffenheffing 974 952 909 

2 Rioolheffing 1.204 1.150 1.137 

Subtotaal B Bestemmingsheffingen 2.178 2.102 2.046 
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  Baten Baten Baten 

  rekening Begroting Rekening 

Belastingen en heffingen 2019 2019 2018 
 
C. Rechten       

1 Leges burgerzaken 128 169 185 

2 Begrafenisrechten 14 16 16 

3 Marktgelden 20 23 21 

4 Bruggelden 12 12 13 

5 Omgevingsvergunningen  316 291 312 

Subtotaal C Rechten 490 511 547 

        

Totaal                     € x 1.000  4.855 €  4.775 €  4.662 €   
 
 
3. Lokale lastendruk 
De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente 
betaalt en hoe deze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld (fictief huishouden). De bedragen zijn 
gebaseerd op een gezin in een woning met een gemiddelde waarde voor belastingjaar 2019 van 
 € 260.000,- (2018: € 250.000,-). 
 

  werkelijk 2019 begroting 2019 werkelijk2018 

1 OZB 296 295 285 

2 Rioolheffing 231 231 221 

3 Afvalstoffenheffing (meerpers.) 244 244 231 

Totaal  €                771   €                 770   €                737  
 
 
A. Belastingen 
Ad 1: OZB 
In de onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2019 en 2018 opgenomen. De tarieven 2019 worden 
geheven als percentage van de woningwaarde per 1 januari 2018.  
 

Tarief OZB  2019 2018 

1 Woningen     

a Eigenaren 0,1140% 0,1140% 
      

2 Niet woningen     

a Eigenaren 0,2277% 0,2277% 

b Gebruikers 0,1715% 0,1715% 
 
De opbrengst onroerendzaakbelasting 2019 is in onderstaande tabel opgenomen: 
 

Taak   Rekening  Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

0.61 Eigenaren woningen 1.444 1.437 1.358 

0.62 Eigenaren niet-woningen  443 432 442 

0.62 Gebruikers niet-woningen 271 270 250 

          

  Totaal                     € x 1.000 € 2.158  € 2.139  € 2.050  
 
Analyse werkelijk-begroot 
Geen bijzonderheden. 
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Ad 2 Precariobelasting 
De opbrengst precariobelasting 2019 is in onderstaande tabel opgenomen: 
 

Taak   Rekening Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

0.64 Opbrengst                  € x 1.000 € 13  € 11  € 9  

          

          
  
Analyse werkelijk-begroot 
Geen bijzonderheden. 
 
Ad 5 Toeristenbelasting 
De opbrengst toeristenbelasting 2019 is als volgt: 
 

Taak   Rekening  Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

3.4 Opbrengst                  € x 1.000 € 16  € 12  € 10  

          

          
 
Analyse werkelijk-begroot 
Twee verhuurders hebben dit verschil gemaakt. Een nieuwe verhuurder van Appartementen en Bed & 
Breakfast en een Hotel die aanzienlijk meer overnachtingen heeft gehad. 
 
B. Bestemmingsheffingen 
Ad 1: Afvalstoffenheffing 
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de 
gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat 
ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing.  Deze tarieven zijn 
exclusief BTW. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de voorziening 
afvalstoffenheffing gestort. 
 

Taak   Werkelijk Begroting Rekening 

veld   2019 2019 na wijz 2018 

  Lasten       

7.3 Afval 998 957 795 

2.1 Verkeer en vervoer 52 49 38 

6.3  Inkomensregelingen 22 24 23 

0.4 Overhead 2 5 6 

  BTW-lasten te verhalen op BTW-comp.fonds 118 118 118 

  Totale lasten 1.192 1.153 980 

          

7.3 Baten 974 952 909 

          

  Saldo -€ 218  -€ 201  -€ 71  

  Kostendekkendheidsgraad 82% 83% 93% 
 
Analyse werkelijk-begroot 
De kosten voor het inzamelen vallen hoger uit door hogere kosten voor het inzamelen van oud papier 
en lagere inkomsten voor oud papier en hogere kosten voor het verwerken van PMD. 
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Ad 2: Rioolheffing 
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de rioolrechten in 2019 met 4,8% verhoogd. 
 

Taak   Rekening  Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

  Lasten       

7.2 Riolering 719 608 601 

2.4 Economische havens en waterwegen  35 39 0 

  BTW   88 89 

  Totale lasten 754 735 690 

          

7.2 Baten 1.204 1.150 1.137 

          

  Saldo (=mutatie reserve;- = onttrekking) € 450  € 415  € 447  

  Kostendekkendheidsgraad 160% 156% 165% 
 
Analyse werkelijk-begroot 
De meerkosten zijn ontstaan doordat bijna alle minigemalen in het buitengebied dringend 
aan vervanging toe zijn (zie GWP 2020-2024). Hiervoor is met ingang van 2020 € 500.000, per jaar 
opgenomen om deze achterstand weg te werken. In 2019 was het echter noodzaak een aantal  
minigemalen te renoveren om dat deze anders niet meer zouden functioneren. 
 
C. Rechten 
In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en 
lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. Nagestreefd wordt een kostendekkendheidsgraad van 
100%. Zichtbaar is dat voor een aantal tarieven dit nog niet is gerealiseerd. 
 
Ad 1 Leges burgerzaken 
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van 
door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% 
kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn (voorbeelden: uittreksels burgerlijke 
stand, reisdocumenten en rijbewijzen. 
 

Taak   Rekening  Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

  Lasten       

0.2 Burgerzaken 417  443  461  

  Totale lasten 417  443  461  

          

0.2 Baten 128  169  185  

          

  Saldo                     € x 1.000 -€ 289  -€ 274  -€ 276  

  Kostendekkendheidsgraad 31% 38% 40% 
 
Analyse werkelijk-begroot 
Het aantal aanvragen reisdocumenten  is in 2019 fors gedaald. Dit zijn de eerste effecten van de 
langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur verlengd 
van vijf naar 10 jaar. 
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Ad 2 Begrafenisrechten 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 
 

Taak   Werkelijk Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

          

  Lasten       

7.5 Begraafplaatsen 2  7  6  

          

          

7.5 Baten 14  16  16  

          

  Saldo                     € x 1.000 -€ 12  -€ 9  -€ 11  

  Kostendekkendheidsgraad 675% 229% 291% 
 
Analyse werkelijk-begroot 
Geen bijzonderheden. 
 
 
Ad 3 Marktgelden 
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een marktplaats. 
 

Taak   Rekening Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

  Lasten       

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 38  36  35  

          

  Totale lasten 38  36  35  

          

  Baten       

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 23 21 

          

  Totale baten 20  23  21  

          

  Saldo                     € x 1.000 -€ 18  -€ 13  -€ 14  

  Kostendekkendheidsgraad 53% 64% 60% 
 

 
Ad 4 Bruggelden 
Voor iedere doorvaart van de Hoenkoopse brug wordt € 2,- per vaartuig gerekend. Met de opbrengst 
hiervan wordt een deel van de brugbediening door medewerkers van Ferm Werk bekostigd. Op basis 
van eerdere moties vanuit de Raad worden de bruggelden niet verhoogd. 
 

Taak   Rekening Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

  Lasten       

2.1 Verkeer en vervoer 101 102 64 

          

  Totale lasten 101 102 64 

          

2.4 Baten 12 12 13 

          

  Saldo                     € x 1.000 -€ 89  -€ 90  -€ 51  

  Kostendekkendheidsgraad 12% 12% 20% 
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Ad 5 Omgevingsvergunningen 
 

Taak   Rekening  Begroting Rekening 

veld   2019 2019 2018 

  Lasten       

8.3 Wonen en bouwen 644  645 648  

  Totale lasten 644  645 648  

          

          

  Baten       

8.3 Wonen en bouwen 316  291 312 

  Totale baten 316  291 312  

          

  Saldo                     € x 1.000 -€ 328  -€ 354  -€ 336  

  Kostendekkendheidsgraad 49% 45% 48% 
 
Analyse werkelijk-begroot 
Voor ieder begrotingsjaar wordt de legespost begroot die gebaseerd is op een gemiddelde van de 
voorgaande jaren. Voor 2019 waren de legesinkomsten bouwen iets hoger dan begroot wat het 
verschil in percentage ten opzichte van 2018 kan verklaren. 
 
 
4. Vergelijking met andere gemeenten 
 

Belastingsoort 2019 Oudewater Woerden Bodegraven Montfoort De Ronde 

      Reeuwijk   Venen 

            

OZB wonigen 0,1140% 0,1176% 0,1366% 0,1337% 0,0903% 

OZB niet woningen 0,3992% 0,4317% 0,4655% 0,6424% 0,2501% 

            

Afvalstoffenheffing           

   Eenpersoonshuish.  €           147   €         184   €              194   €                 152   €                 172  

   Meerpersoonshuish.  €           244   €         221   €              238   €                 248   €                 224  

            

Rioolheffing  €           231   €         189  €              356   €                 228   €                 210  
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PARAGRAAF 2 VERBONDEN PARTIJEN 
 

1. Wat is het doel van deze paragraaf? 
Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er 
bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering te regelen (via een 
gemeenschappelijke regeling) met een aantal regiogemeenten gezamenlijk. Kernvragen blijven steeds of 
de doelstellingen van het uitvoerende orgaan nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of 
de doelstellingen van de gemeente gerealiseerd worden. 
 
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s is het gewenst dat 
in de begroting aandacht wordt besteed aan rechtspersonen, waarmee de gemeente een band heeft. 
Deze paragraaf geeft dan ook per verbonden partij informatie over de verbonden partijen en de 
bestuurlijke doelstelling die via de verbonden partij wordt gerealiseerd. 
 

2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als (enige) definitie: “een verbonden partij is een 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel 
belang heeft”.  
 
Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij op basis van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 
van stemrecht. Er is sprake van een verbonden partij als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van 
de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente 
stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht – de gemeente mag een bestuurder of 
commissaris in de organisatie benoemen of voordragen – is er strikt genomen geen sprake van een 
verbonden partij. Gemeenten maken vaak van een dergelijk recht gebruik om ervoor te zorgen dat er 
kwalitatief goede bestuurders in het bestuur van de partij terechtkomen. Ook de stichting waarin 
bijvoorbeeld de wethouder cultuur op persoonlijke titel als bestuurder plaatsneemt – en dus niet de 
gemeente vertegenwoordigt– is volgens deze definitie geen verbonden partij. 
 
Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar 
is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 
bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dit betekent dan ook dat, wanneer 
een verbonden partij failliet mocht gaan, de deelnemers in deze verbonden partij, dus ook de gemeente 
Oudewater, voor extra kosten zullen komen te staan. Uit bovenstaande blijkt dus ook dat bij leningen en 
garantstellingen geen sprake is van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de 
partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om 
overdrachten (subsidies). 
 
In deze paragraaf is het begrip verbonden partijen echter wat ruimer opgevat dan in het BBV. Daarom 
zijn bijvoorbeeld ook de belangrijkste organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, opgenomen. 
Maar eveneens zijn opgenomen stichtingen waarin de gemeente een benoemingsrecht heeft en die zij 
ook een subsidie geeft, grote organisaties waar de gemeente of een bestuurder levert en of zich garant 
stelt enz. De reden voor deze “brede” invulling van de paragraaf verbonden partijen is de behoefte aan 
overzicht. De belangrijkste partijen aan wie de gemeente zich op een of andere manier bestuurlijk en/of 
financieel verbonden heeft komen nu op één plek in de begroting en rekening bij elkaar.  
 
Gemeenschappelijke regelingen 
In deze paragraaf is per gemeenschappelijke regeling een format ingevuld. De reden hiervoor is dat 
landelijk, maar ook in Oudewater, meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen waardoor het 
inzicht en de “grip” vergroot kan worden. Ook is van een aantal grotere stichtingen waarbij de gemeente 
financieel is betrokken een afzonderlijke format opgenomen. 
 

3. Verbonden partijen per programma 
De gemeente Oudewater heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen. 
De onderstaande partijen worden per programma toegelicht: 
 
Gemeenschappelijke regelingen: 
• Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
• Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 
• Afvalverwijdering Utrecht (AVU)  
• Ferm Werk 
• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) 
• Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 
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Vennootschappen en coöperaties 
• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
• Vitens 
 
Stichtingen en verenigingen: 
• MooiSticht 
• Stichting Onderwijs Primair (SOP) 
• Stichting Urgentieverlening West-Utrecht 
• Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland 
 
 
Gemeenschappelijke regelingen: 

Naam   Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Doel  Dit betreft een verplichte gemeenschappelijke regeling vanuit de Wet Veiligheidsregio’s. Het doel van 

deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau 

van de beheersing van rampen en crisis in de Utrechtse gemeenten. De gemeentelijke organisaties zijn 

verantwoordelijk voor een aantal crisisbeheersingsprocessen zoals: opvang en verzorging bij evacuatie, 

voorlichting en nazorg. Geen enkele gemeentelijke organisatie is in staat om deze taken geheel op eigen 

kracht te vervullen. Regionale samenwerking en bundeling van ambtelijke capaciteit is absoluut 

noodzakelijk.  

Veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Bestuurlijke afspraken over prioriteiten en inzet 

worden op regionaal niveau gemaakt via de Veiligheidsregio Utrecht of het Regionaal College van de 

politie. 

Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De Veiligheidsregio bestaat uit een samenwerking tussen de brandweer, de politie, de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gemeenschappelijke meldkamer Utrecht (GMU) en 

26 Utrechtse gemeenten. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Lid   : burgemeester mr. drs. P. Verhoeve 

Plv. lid  : wethouder drs. J.I.M Duindam  
    

Financieel 

 Bijdrage 

 

 

Jaarrekening 2019: € 561.529  

Dit is inclusief de bijdrage voor de Meldkamer Ambulancezorg (MKA)  

 Eigen vermogen - 

 Vreemd vermogen - 

 

Financiële ontwikkeling 

 

In 2019 hebben zich geen significante financiële effecten voorgedaan.  De hoogte van de algemene 

bijdragen is bepaald volgens de criteria van het gemeentefonds.   
 

Inhoudelijke ontwikkeling 

 

Risico,s 

  

 
 

 

 

 
 

Naam   Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 

Doel  Uitvoering Archiefwetgeving en het beheer van historische archieven en collecties en beschikbaarstelling 

ervan aan burgers en organisatie. Op grond van de Archiefwet-1995 moeten besturen van overheden ervoor 

zorgdragen dat hun archieven in goede en geordende en toegankelijke staat verkeren. Op grond van 

diezelfde wet dienen overheidsarchieven van 20 jaar en ouder worden overgebracht naar het statisch 

archief (in Oudewater het RHC). Hierbij veranderd de status van deze archieven in principe naar openbaar 

en zijn ze voor iedereen kosteloos te raadplegen. Ook is het RHC belast met het wettelijk toezicht op het 

gemeentelijk beheer van nog niet overgebrachte archieven. In het kader van de Wet revitalisering generiek 

toezicht  is een groot deel van de inspectietaak van de provincie (toezicht op de zorg) enige jaren geleden 

overgedragen aan het RHC.  
Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein en het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Lid   : burgemeester mr. drs. P. Verhoeve 

Plv.lid  : wethouder drs. B.C. Lont 

  
Bijdrage 

deelnemers: 

  Inwonerbijdrage :  is gebaseerd op het inwoneraantal (salarissen en overige kantoorkosten) en beheerde 

aantal m archief (depotkosten).  

 

Aantal m van Oudewater bedraagt 233 m.   
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Bijdrage per inwoner € 3,7982 en bijdrage per m € 35,64. 

 

Rekening 2018: € 38.990 

Begroting 2019 : € 41.807 

  
 

  
 

  Eigen vermogen  - 

  Vreemd vermogen  - 

Financiële 

ontwikkelingen 

In het voorjaar 2019 heeft het RHC haar intrek genomen in de gerenoveerde en deels nieuw huisvesting in 

het gemeentehuis van Woerden. Daar beschikt het RHC over een plaatsingsruimte voor ruim 7 kilometer 

archief. De kosten voor de deelnemers zijn i.v.m. de gerenoveerde (en grotere) huisvesting iets hoger 

geworden. Deelnemers met een eigen archiefbewaarplaats worden gedurende 10 jaar daarvoor 

gecompenseerd. De kosten hiervoor worden over de overige deelnemers verdeeld. 

Vanaf 2018 wordt door het RHC de BTW in rekening worden gebracht (ook in de bijdrage). De deelnemers 

kunnen deze via het BTW-compensatiefonds verhalen.   

 

Inhoudelijke 

ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico’s 

 

Vanuit de Archiefwet richt het RHC zich op het beheer van het statisch archief en de  uitvoering van de 

inspectietaak. Het fungeert voor de gemeente als historisch informatiecentrum. De niet-wettelijke taken 

van het RHC werden afgebouwd. 

Het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties is een belangrijk speerpunt 

voor de komende jaren. Het RHC zal ook de vorming van een regionaal E-depot of aansluiting op een 

landelijk e-depot de komende tijd oppakken. Via de RHC-website  is het mogelijk om sommige 

archiefbescheiden digitaal  te raadplegen.. Archieven en bronnen die zijn ontsloten worden zoveel mogelijk 

op de website voor publiek beschikbaar gesteld. Natuurlijk blijft het mogelijk de studiezaal te bezoeken om 

onderzoek te doen of (bouw)dossiers in te zien.  

De overbrengingstermijn naar het RHC staat momenteel volgens de Archiefwet op 20 jaar. 

Er is een traject gestart om deze termijn terug te brengen naar 10 jaar. In de eerste helft van 2019 zou er 

een wetsvoorstel worden gelanceerd m.b.t. openbare raadpleging. Verkorting van de overbrengingstermijn 

van 20 jaar naar 10 jaar zal een behoorlijke invloed hebben op de werkzaamheden bij het RHC. 

Deze verkorting van de overbrengingstermijn zal in 2019 nog niet worden geeffectueerd.  

 

N.v.t. 

 
 

Naam   Afvalverwijdering Utrecht (AVU)  

Doel  De AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en 

is in 1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Deze 

gemeenschappelijke regeling heeft als doel een efficiënte en uit oogpunt van milieuhygiëne 

verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke en andere 

categorieën van afvalstoffen (geen bedrijfsafval) voor de deelnemende gemeenten te organiseren. 

Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het 

transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht 

aangeboden huishoudelijk afval. Ook organiseert en regisseert de AVU de papier-, glas- en PMD-

inzameling en het inzamelen van oude medicijnen en injectienaalden (i.s.m. de 

Apothekersvereniging AVNM) in de provincie Utrecht en laat de AVU jaarlijks de sorteeranalyses 

van het restafval per gemeente uitvoeren. 

  

Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht. Per 1 januari 2014 is de provincie uit de regeling 

getreden. Gezien het feit dat de provincie geen afval leverde en ook geen bijdrage betaalde, heeft 

dit geen financiële consequenties. De toezichthoudende taak verschuift hierdoor van het Rijk naar 

de provincie. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente  

Lid   : wethouder drs. B.C. Lont 
Plv. Lid  : wethouder drs. W.J.P. Kok 
  

Financieel 

Bijdrage 

  Jaarrekening 2018: € 242.721  
Jaarrekening 2019: € 258.158 * 
*   Inclusief inkomsten van oud papier & karton 

Financiële ontwikkeling De afvalstromen worden volgens afgesproken tarieven en methoden verwerkt. De overslag, het transport en 

de verwerking van het restafval, het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval afkomstig uit de AVU-

gemeenten zijn tot eind  2020 contractueel vastgelegd. De AVU is in 2017 gestart met de voorbereiding met 

een aanbesteding voor nieuwe contracten vanaf 2021. Gelet op de huidige marktsituatie moet rekening 

gehouden worden met een stijging van de kosten. Het resultaat van deze aanbesteding wordt meegenomen in 

de begroting 2021.   
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Sinds april 2019 voeren wij het oud papier dat door verenigingen en kerkelijke stichtingen ingezameld wordt af 

via de AVU. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begrotingen van 2019 en 2020. 

In Ede exploiteert de AVU samen met Afval Combinatie De Vallei (ACV-groep) een afvaloverslagstation. Hier 
wordt het huishoudelijk afval van de bij de ACV-groep aangesloten gemeenten en de AVU-gemeenten uit de 

regio Veenendaal overgeslagen. Het afval van de gemeenten uit de regio Amersfoort wordt bij ROVA in 
Amersfoort overgeslagen. De AVU is aandeelhouder van ROVA. 

 

Inhoudelijke ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico,s  

In de afgelopen jaren hebben de AVU, ROVA en Circulus-Berkel positieve ervaringen opgedaan op het PBD-

dossier binnen de zogeheten “Combinatie-Oost samenwerking” Door deze positieve ervaring  willen  AVU, 

ROVA en Circulus-Berkel meer gaan samenwerken bij de ontwikkeling en vergaren van kennis en bij het 

vermarkten van ingezamelde afvalstoffen. Daarnaast willen deze partijen samenwerken met het voeren van 

een gemeenschappelijke strategie op gezamenlijk vast te stellen dossiers. Dit heeft geleid tot de opzet van 

CirkelWaarde.   

Het AB heeft eind 2018 ingestemd met deze samenwerking die na drie jaar zal worden geëvalueerd.  

Om te voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

is de tekst van de Gemeenschappelijk regeling AVU aangepast. De gewijzigde tekst in 12 december 2018 in het 

Algemeen bestuur goedgekeurd. De (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2019 

geëffectueerd.  

Steeds vaker wordt de AVU als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een 

brancheorganisatie), reeds in het ontwerpstadium van wet- en regelgeving of van projecten betrokken. Vanuit 

die rol is de AVU in staat de deelnemende gemeenten op een goede wijze desgevraagd te adviseren.  

Ten slotte behartigt de AVU de strategische belangen van de deelnemende gemeenten door onder andere 
wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering te monitoren en te reageren waar nodig. 

 

 
 

Naam    Ferm Werk 

Doel  Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van vier gemeenten op het terrein van Participatie, Werk & 

Inkomen. De vier deelnemende gemeenten hebben alle taken van hun sociale diensten 

ondergebracht bij Ferm Werk inclusief het daarmee verbonden operationele beleid.  

 

De dienstverlening die Ferm Werk verzorgt betreft het uitvoering geven aan taken in het kader van 

de Participatiewet waarin zijn opgenomen de volgende voormalige wetten: Wet Werk en Bijstand, 

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

Daarnaast geeft Ferm Werk uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening en het Besluit 

Bijstandsverlening Zelfstandigen.  

 

Tot de taken van Ferm Werk behoort het op basis van genoemde regelgeving verstrekken van 

uitkeringen en overige inkomensondersteuning en het uitvoering geven aan in de regelgeving 

aangegeven activiteiten ter bevordering van participatie en re-integratie in het arbeidsproces.  
Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De gemeentebesturen van Oudewater, Woerden, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. De 

deelnemende gemeenten hebben in het bestuur stemrecht naar rato van het aantal inwoners. Dit 

komt er op neer dat de gemeente Oudewater ongeveer 10% van de stemmen in het Algemeen 

Bestuur heeft. Besluiten worden genomen met 2/3 meerderheid van stemmen. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Lid  : wethouder drs. J.I.M. Duindam  (DB)  en raadslid K. de Bruijn (AB) 

Plv. lid : wethouder drs. W.J.P. Kok 

  
Financieel 

 

    Bijdrage 

  Rekening 2018: € 2.527.196  

Begroting 2019: € 2.497.532 

Rekening 2019: € ………………  
     

 

  Eigen vermogen  Ultimo 2017: € 74.603  
  Vreemd vermogen  Ultimo 2017: € 6.467.291 

  
Financiële ontwikkeling Het is van belang onderscheid te maken tussen grote geldstroom en kleine geldstroom. De 

zogenoemde grote geldstroom betreft uitgaven aan uitkeringen etc. die voor een groot gedeelte 

worden gedekt door rijksbijdragen (het BUIG-budget). Gedurende het jaar treden verschuivingen 

op als gevolg van een van de begroting afwijkende bestandsgrootte, een wijziging in de rijksbijdrage 

en een wijziging in andere inkomsten. 

Wat betreft de uitvoeringskosten is Ferm Werk er in geslaagd deze binnen de perken te houden 

ondanks het grotere bestand en het feit dat het bestand steeds meer bestaat uit inwoners met een 

moeilijk te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Inhoudelijke ontwikkeling Ferm Werk bestaat sinds 1 januari 2014. Op die datum zijn de sociale diensten van vier gemeenten 

samengegaan met het WSW-bedrijf. Sinds de oprichting heeft Ferm Werk zich steeds meer 

ontwikkeld als partner binnen het sociaal domein. Naast de oorspronkelijke taken als het 

versterken van uitkeringen en het uitvoeren van de WSW, is Ferm Werk steeds intensiever 

betrokken bij activiteiten op het snijvlak van thema´s binnen het sociaal domein zoals 

arbeidsmatige dagbesteding. 

Een steeds groter deel van de inwoners met een bijstandsuitkering  heeft een moeilijk te 

overbruggen afstand tot de betaald werk. Zij zijn moeilijk  rechtstreeks te bemiddelen naar een 

betaalde baan.  Deze ontwikkeling heeft inmiddels  geleid tot het besef dat het inzetten van andere 

instrumenten en het ontwikkelen van daarbij passende expertise bij Ferm Werk noodzakelijk is. 

Daarnaast wordt steeds intensiever samengewerkt tussen Ferm Werk en de rest van het sociaal 

domein, waardoor de schotten tussen WMO-voorzieningen en jeugd en voorzieningen 

Participatiewet minder hard worden. 

Ook speelt Ferm Werk een belangrijke rol in de opvang van vergunninghouders en hun integratie 

in de samenleving. Daarbij zijn toeleiding naar aanvullend onderwijs en toeleiding naar werk 

belangrijke elementen. Tegelijkertijd wordt, ook in het kader van het regionale werkbedrijf, de 

werkgeversdienstverlening verstrekt. Ferm Werk wordt ook door het bedrijfsleven meer en meer 

gezien als een partner bij het vervullen van vacatures en het beperken van de werkloosheid in de 

regio. 

  
Risico’s De regelingen die FermWerk uitvoert zijn open einde-regelingen.  De begroting gaat uit van 

verwachtingen van het aantal mensen dat bijstand of inkomensondersteuning aanvraagt. En van 

een bepaald aantal cliënten dat gebruik gaat maken van een garantiebaan of nieuw beschut werk. 

Ook ten aanzien van de hoogte van de BUIG-uitkering is een inschatting gemaakt. In de 

werkelijkheid kan dit alles mee of tegen vallen.  Het risico daarvoor berust volledig bij de 

deelnemende gemeenten.  

 
 

Naam   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) 

Doel  Het in stand houden van een dienst van gemeenten ter uitvoering van de taken bij of krachtens de 

Wet publieke gezondheid (Wpg) opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke 

gezondheid. 

  
Bestuurlijk belang  

 betrokkenen  

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een gezondheidsdienst in stand te houden.  

Alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht houden de dienst in stand door een 

gemeenschappelijke regeling.  

Met ingang van 2014 is er 1 regeling voor zowel de stad Utrecht als de overige gemeenten. Vanaf 

2014 is de naam ‘GGD regio Utrecht’ (GGDrU). De GGDrU voert ook de jeugdgezondheidszorg uit 

voor alle gemeenten van de provincie met uitzondering van de stad Utrecht die een eigen dienst 

voor JGZ heeft en Vianen die in een gemeentelijke herindeling is. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

 

Lid   : wethouder drs. W.J.P. Kok 

Plv. lid  : wethouder drs. J.I.M. Duindam 

 

Financieel  

    

  Bijdrage   Rekening 2018:  € 330.781 

Begroting  2019: € 346.184 

Rekening  2019: € ……….. 

 

Begroting 2020: € 375.778,-  

Basistaken                          €    66.434,- 

Intensivering basistaken     €      1.744,-  

Basistaken-plus                  €  251.178,- 

Maatwerk                            €    56.403,-  

 

   

 

Eigen vermogen 

 

 

 

 

Vreemd vermogen 

 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, die bedraagt per 31 december 2019  € 

2.379.894,-  Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit 

€709.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is €2.379.894. Daarmee is de verhouding 

(beschikbaar/nodig) 3,36. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel afdoende afgedekt. 

 

Solvabiliteit van GGDrU per eind 2019 is met 5,4% verbeterd ten opzichte van 2018 en 17,3% ten 

opzichte van de begroting.   
   

Financiële ontwikkeling 

 

 De financiering van de JGZ is ontschot (vanaf 2018 wordt de JGZ gefinancierd voor de leeftijd van 

0-19 jaar, de knip bij 4 jaar is verdwenen) en collectief gefinancierd (de bijdrage voor JGZ is voor 
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alle gemeenten gelijk getrokken; er is een einde gekomen aan verschillen op basis van diverse 

contracten van gemeenten  met diverse aanbieders voor JGZ 0-4 jaar. De bijdrage wordt bepaald 

op basis van kindaantallen, niet meer op basis van aantal inwoners). De JGZ 0-4 jaar is als gevolg 

daarvan geen maatwerk meer maar behoort nu tot de basistaken-plus.  

Omdat de organisatie van de GGDrU niet robuust genoeg is wordt sinds 2018 (tot 2024) gewerkt 

aan een plan om de organisatie verder te verbeteren. Daarvoor zijn ombuigingen nodig. Uit extern 

onderzoek is gebleken dat ombuigingen voldoende financiën kunnen opleveren voor de 

intensivering van de ondersteunende organisatie van de GGD. Niet zeker is of alle ombuigingen 

(tijdig) gerealiseerd kunnen worden (zie verder bij risico’s). Verhoging van de inwonerbijdrage is  

vooralsnog niet nodig.   

Inhoudelijke ontwikkeling  

   
Risico’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de 

GGD aangedane geldlening en rekening-courant overeenkomsten. De garantstelling geschiedt 

naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot 

stand is gekomen. 

Om het ombuigingsplan (ten behoeve van de versterking van de GGD organisatie) te realiseren 

was een bedrag van ruim 1,3 miljoen nodig. Dekking daarvoor is gevonden, echter daarbij is het 

risico dat ombuigingen niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Het ombuigingsplan wordt bij elke 

bestuursrapportage tegen het licht gehouden. Bij tegenvallers die niet gedekt kunnen worden 

door incidentele meevallers of een beroep op reserves bestaat de kans dat een extra bijdrage van 

gemeenten wordt gevraagd, al dan niet incidenteel. Tot nu toe verlopen de ombuigingen zonder 

extra bijdragen van de gemeenten. 

Het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe DDJGZ (genaamd GGiD) brengt ook risico’s 

met zich mee. In 2019 is een vertraging opgetreden omdat de status van het programma niet 

voldoende was voor ingebruikname. Ook waren aanpassingen nodig als gevolg van 

ontwikkelingen van nieuwe vaccinatieprogramma’s en van de AVG. Als gevolg daarvan was een 

aanvullende betaling nodig aan de leverancier. Deze kosten zijn binnen de financiële kaders van 

de begroting en van het ombuigingsplan uitgevoerd. Wel is de termijn van het ombuigingsplan 

verlengd: 2019-2024 (in plaats van 2023).  NB Ten aanzien van de taak ‘Jeugdgezondheidszorg’ 

(inbegrepen het GGiD) is een vrijwaringsbepaling vastgelegd met de gemeente Utrecht. Dit houdt 

in dat de gemeente Utrecht wordt gevrijwaard voor JGZ-exploitatieresultaten. Ook op de kosten 

van de bouw van een nieuw digitaal dossier (‘GGiD’) is dit van toepassing. Eventuele risico’s 

hierop (GGiD en JGZ exploitatieresultaten) moeten separaat afgedekt worden en niet middels de 

algemene reserve.  

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft het Corona-virus (COVID-19) ook 

Nederland in zijn greep. Sinds eind februari 2020 levert GGDrU vanuit haar taak op het gebied van 

Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het Corona-virus.  Het is moeilijk in te 

schatten wat de financiële gevolgen zijn van het Corona-virus. Dit wordt veroorzaakt doordat 

onduidelijk is hoe lang de bestrijding van het Corona-virus gaat duren (en daarmee reguliere 

taken blijven liggen) als ook in welke mate de medewerkers van GGDrU worden getroffen door 

ziekte vanwege het Corona-virus. Het is de verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt 

en dat de liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan de verplichtingen te (kunnen) 

voldoen.  

 
 

Naam   Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

Doel  De Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt en adviseert de gemeente Oudewater bij het 

uitvoeren van milieutaken en het ontwikkelen van beleid voor milieu en duurzaamheid.  

De ODRU levert een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame 

leefomgeving en het versterken van de bestaande milieukwaliteit door inwoners, bedrijven en 

overheden te stimuleren tot milieuvriendelijk handelen en gedrag.  Voor de uitvoering van de 

milieutaken is de programmabegroting van de gemeente leidend. Binnen dit financiële kader wordt 

jaarlijks een Uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld. Dit zijn de kaders waarbinnen de 

Omgevingsdienst haar taken uitvoert.  
Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De gemeentebesturen van Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen,  

De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, 

Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.  

  

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Lid                          : wethouder B. Lont 

Plv. lid                    : wethouder W. Kok 

  
Financieel   Conform de gemeenschappelijke regeling dragen de 15 deelnemende gemeenten gezamenlijk het 

risico voor de Omgevingsdienst. 
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  Bijdrage   Rekening 2018: € 426.955 

Rekening 2019: € 458.363  

  
  Eigen vermogen € 1.045.381 31-12-2017  
  Vreemd vermogen € 6.337.038 31-12-2017 

  
Financiële ontwikkeling 

 

 

Inhoudelijke ontwikkeling 

 

Een belangrijke ontwikkeling in het samenspel tussen ODRU en gemeente is de komst van de 

Omgevingswet. 

  

Risico’s 

  

Op een deel van het eigen vermogen van de ODRU rusten diverse bestemmingen zodat het 

weerstandsvermogen van de ODRU zich beperkt tot de algemene of egalisatiereserve. De omvang 

van het weerstandsvermogen is gebaseerd op een percentage van de omzet (maximaal 10%). 

Inmiddels zijn de risico’s in kaart gebracht en is op basis hiervan een berekening gemaakt van de 

benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Op grond van deze berekeningen is het 

noodzakelijk om het weerstandsvermogen te verhogen.  

 

Gestreefd wordt naar een ratio weerstandsvermogen van 1,5 (circa 1,2 miljoen euro). Dat wil 

zeggen dat alle risico’s voor 1,5 maal gedekt kunnen worden vanuit het weerstandsvermogen, 

welke opgebouwd wordt vanuit eventuele positieve jaarrekeningresultaten. Zodra de Algemene 

Reserve het gewenste niveau heeft bereikt wordt het meerdere teruggegeven aan de eigenaar-

gemeenten.  

Het niveau van het benodigde weerstandsvermogen wordt ieder jaar bepaald bij de jaarrekening. 

 

  

 
 

Naam  Welstand en Monumenten  Midden Nederland (WMMN) 

Doel  

 

 

 

 

 

Betrokkenen 

 

 

 

 

Bestuurder vanuit uit onze 

gemeente 

 

Financieel 

 

 

 

   Bijdrage 

 

 

 

Financiële ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

Risico’s 

 

Dit openbaar lichaam heeft tot taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen inzake de 

instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap- en 

stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in 

zijn algemeenheid.  

 

De gemeenten: Baarn,  Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, 

Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse 

Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. 

 

Wethouder drs. J.I.M. Duindam 

 

 

Er wordt een bijdrage per advies betaald gebaseerd op de tarieventabel van Welstand en 

Monumenten Midden Nederland. De aan de gemeente in rekening gebrachte bijdragen worden via 

de leges doorberekend aan de aanvragers van de vergunning. 

 

Rekening 2018: € 10.305 

Rekening 2019: € ……. 

Begroting 2019: € 17.500 

 

In geval van een lager aantal ingediende plannen dan begroot heeft dit direct gevolgen voor de 

inkomsten en de financiële positie van  WMMN. Beperkte tekorten kunnen uit de aanwezige 

reserve worden opgevangen.   

De economische ontwikkelingen worden nauwlettend gevold en indien er tussentijds maatregelen 

noodzakelijk blijken zal de WMMN hier tijdig over informeren.  

 

Achterblijvende inkomsten als gevolg van een lager aantal te beoordelen plannen als gevolg van 

een economische recessie of uittredende deelnemers in het kader van deregulering. 

 
 
Vennootschappen en coöperaties 

Naam   N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  

Openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met 

gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 
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maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het 

behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het 

handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk 

rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals 

kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel 

aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking. 

 

Doel  Eventuele kortlopende en langlopende leningen aangaan en deposito’s uitzetten.  

Daarnaast heeft de gemeente afgelopen jaren aandelen van de bank in haar bezit. Op deze 

aandelen wordt jaarlijks dividend ontvangen.  
Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De gemeente Oudewater heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van de 

BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, 

onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Geen deelname in het bestuur. Wel zeggenschap door het bezit van aandelen. 

 

 

Financieel 

   

 

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere 

helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Oudewater bezit 

27.612 aandelen x € 2,50. 

 

 

   
Bijdrage 

(dividend)  

 
Rekening 2018: € 69.858 

Begroting 2019: € 33.962 

  
  Kerngegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijke ontwikkeling 

 

 

 

 

KERNGEGEVENS BNG 31-12-2018 2017      2016 

In miljoenen euro’s     

Balanstotaal 137.509 140.025  154.000 

Kredieten 85.034 86.008  87.576 

Solvabiliteit  (Tier 1 – ratio 2) 38% 32% 27%  

Eigen vermogen t.g.v. aandeelhouders  4.257 4.220  3.753 

Dividend  per aandeel (in euro’s) 2,85 2,53  1,64 

Payout ratio 50% 37,5% 25% 

Nettowinst voor aandeelhouders 318 375 365 

 

De positieve ontwikkeling van de  leverage ratio is aanleiding voor de BNG bank om de pay-out 

ratio te verhogen van 37,5% naar 50%.  

 

Na aftrek van de uitkering voor dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van 

318 miljoen euro in 2018 beschikbaar voor aandeelhouders. 

Daarvan is 50% oftewel 159 miljoen euro uitbetaald als dividend (2,85 euro per aandeel). Het 

restant is toegevoegd aan de reserves. 

 

 

 

De BNG Bank verwacht in 2019  toenemende investeringen door woning corporaties in nieuwe 

woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen , zoals die in hernieuwbare energie. 

Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag van onze klanten positief beinvloeden. Het resultaat 

zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreeddte van 410-450 miljoen euro. Gegeven de 

afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat 

fin.transacties niet te geven. Dus ook geen uitspraak over de nettowinst 2019 

 

  Risico’s Leverage ratio: 

De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in 2018 verder toegenomen. De Tier 1-ratio 

van de bank steeg tot 38% per eind 2018.  

De leverage ratio van de bank is toegenomen van 3,5% tot 3,8%. 

 
 

Naam   Vitens 
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Openbaar belang De kernactiviteiten zijn winning, productie en levering van (drink)water aan particulieren en 

bedrijven. Vitens is in 2002 ontstaan door fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, 

Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder 

gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron  Midden-Nederland. Vitens is een publiek bedrijf.  

De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. 

 

Doel  De visie over Vitens in relatie tot de realisatie van de doelstelling zoals die is opgenomen in 

programma 7 van de begroting betreft een financieel belang. De gemeente heeft Vitens als 

verbonden partij opgenomen om zo bij te dragen aan een duurzaam goede, evenwichtige financiële 

positie van de gemeente.  
Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De gemeente Oudewater is aandeelhouder en heeft daarmee stemrecht. De gemeente heeft 9.199 

aandelen in haar bezit. 

Betrokken zijn diverse gemeenten en provincies. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Geen deelname in het bestuur. Wel zeggenschap door het bezit van aandelen. 

 

Financieel 

    

 

  

Bijdrage 

(dividend) 

  Rekening 2018: € 30.357 

Begroting 2019: € 22.720  
    

Financiële ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen  

 

Vreemd vermogen 

 

Solvabiliteit 

 

Nettowinst  

Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat. Het bedrag aan dividend dat wordt 

uitgekeerd bedraagt minimaal 40% en maximaal 75% van het nettoresultaat. Relevant hierbij is de 

benodigde toevoeging aan de reserves om de continuïteit van de onderneming te waarborgen 

(t.b.v. investeringen in vaste activa of het versterken van de solvabiliteit. 

De solvabiliteit (eigen vermogen) komt per 31 december 2018 uit op 30,2% en ligt daarmee boven 

de doelstelling van 30% zoals geformuleerd in het financieel beleid. 

Het dividend over het boekjaar 2017 (uitbetaald in 2018) bedraagt €3,22 per aandeel.  

Voor het boekjaar 2018 (uitbetaald in 2019) en 2019 (uitbetaald in 2020) bedraagt het verwachte 

dividend per aandeel € 0,90. Dit lagere dividend wordt veroorzaakt door de verwachte daling van 

de WACC (van 4,2 naar 3,4%) en het teveel behaalde resultaat in 2017 dat moet worden 

teruggegeven aan de klanten door middel van en tariefverlaging. 

 

Per 31-12-2018: € 533,0 miljoen 

Per 31-12-2018: € 1.233,5 miljoen 

 

Per 31-12-2018: 30,0% 

 

2018 : € 13 miljoen  

  

Risico’s Het risico is in de paragraaf weerstandsvermogen op nihil bepaald. 
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Stichtingen en verenigingen 
Naam  MOOI STICHT  

 

Missie 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurder vanuit uit onze 

gemeente 

 

Financieel 

 

 

 

    

 

 

Bijdrage 

 

 

Financiële ontwikkeling 

 

 

Risico’s 

 

 

Mooi Sticht onderscheidt zich bij uitstek door haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Met haar 

advies draagt MooiSticht bij aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van 

Midden Nederland. 

 

Haar missie is daartoe als volgt: 

Onafhankelijkheid en deskundig advies op bouwkundig en cultuur-historisch vlak ten behoeve van 

de instandhouding en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan wij bouwkundig schoon, welstandszorg, het landschaps- en 

stedenschoon en monumentenzorg en erfgoed. Hierbij richt de Stichting zich op allereerst 

inwoners en gebruikers van het gebied Midden Nederland en daarmee ook op de initiatiefnemer 

van een plan (en diens architect). Daarnaast is MooiSticht er voor gemeenten. In onze 

dienstverlening staan de mensen centraal. In de huidige maatschappij vinden wij het belangrijk om 

onszelf meedenkend op te stellen. Onze werkwijze is daartoe als volgt te kenmerken: meedenkend, 

flexibel en proactief. Wij werken integraal en hebben verschillende disciplines in huis : architecten, 

stedenbouwkundigen, landschappers, archeologen en erfgoeddeskundigen. 

 

De raad van de gemeente Oudewater heeft in haar vergadering van 8 december 2016 besloten tot 

het instellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die bevoegd is om het college van B&W te 

adviseren met betrekking tot omgevingsvergunningaanvragen. (loopt via de MooiSticht) 

 

De overeenkomst met MooiSticht geldt voor 3 jaar en wordt, na deze termijn stilzwijgend telkens 

met een jaar verlengd. In werking treding 1 januari 2017. 

 

 

 

 

 

Rayon Noord-West : De Ronde Venen en Stichtse Vecht. 

Rayon Noord-Oost : Baarn, Bunschoten, De Bilt en Zeist. 

Rayon BEL             : Blaricum, Eemnes en Laren 

Rayon Zuid-West   : IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein en Oudewater. 

Rayon Zuid-Oost : Bunnik, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij 

Duurstede en Woudenberg. 

Overige gemeenten : Leusden. 

 

 

Wethouder drs. J.I.M. Duindam 

 

 

De adviestarieven van MooiSticht wordt jaarlijks door MooiSticht vastgesteld. Tariefswijziging 

treedt in per de eerste januari nadat de gewijzigde tarieven zijn vastgesteld. Eventuele 

tariefswijziging zal minimaal 3 maanden van tevoren worden medegedeeld aan de gemeente.  De 

aan de gemeente in rekening gebrachte bijdragen worden via de leges doorberekend aan de 

aanvragers van de vergunning. 

 

 

 

 

 
 

Naam  Stichting Onderwijs Primair (SOP) 

Doel 

 

 

 

 

 

 

De Stichting is per 1 augustus 2003 opgericht en heeft ten doel het instandhouden van de scholen 

voor openbaar onderwijs. De stichting heeft achttien onderwijslocaties waar in totaal 2.772 

leerlingen basisonderwijs volgen. In Montfoort en Oudewater heeft de stichting in beide 

gemeenten twee locaties, in Krimpenerwaard veertien. In Oudewater zitten 113 kinderen op de 

scholen van de stichting (5% van het totaal), in Montfoort 360 (13%) en in Krimpenerwaard 2.299 

(82%.)   
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Betrokkenen 

 

De gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater. 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

 

Financieel 

 

   Bijdrage 

 

 

 

 

 

 

Financiële ontwikkeling 

Geen. De Stichting is een zelfstandig bestuur (college van bestuur en een raad van toezicht). De 

leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraden 

 

 

De gemeente heeft geen direct financieel belang in de stichting. Rijksvergoedingen worden door 

de stichting zelf ontvangen en zij doe ook haar eigen uitgaven. De raad van toezicht keuren de door 

het college van bestuur opgestelde begroting en de jaarrekening goed. Jaarlijks biedt het college 

van bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraden. De 

gemeenteraden krijgen de begroting en het jaarverslag van de stichting en wordt in staat gesteld 

hun zienswijze binnen een bepaalde termijn kenbaar te maken in een gesprek met het college van 

bestuur. 

 

Ondanks de negatieve resultaten vanaf 2017 is de stichting financieel gezond. De 

meerjarenbegroting gaat vanaf 2020 uit van een jaarlijks overschot.  

De financiële informatie in het bestuursverslag van 2018 geeft vertrouwen in de toekomst. 

  

Inhoudelijke ontwikkeling 

 

 

 

 

 

Risico’s 

Het stichtingsbestuur is bezig met een strategische heroriëntatie en professionalisering op het 

terrein van organisatieontwikkelingen, het personeelsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Met 

ingang van 1 januari 2019 is er een vaste bestuurder in dienst gekomen bij de stichting, dit moet 

bijdragen aan een positiever resultaat in de toekomst. Medio 2019 is een volledig nieuwe raad van 

toezicht benoemd. 

 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van openbaar onderwijs in de 

gemeente. Het risico bestaat dat als stichting (dreigt) om te vallen, de gemeenten financieel 

moeten bijspringen om het openbaar basisonderwijs in stand te houden. De gemeente heeft geen 

(grond)wettelijke taak eventuele tekorten bij een stichting voor openbaar onderwijs aan te vullen.  

 

 
 

Naam   Stichting Urgentieverlening West-Utrecht 

Doel  Het verlenen van urgentieverklaringen voor een sociale huurwoning aan woningzoekenden uit de 

regio West Utrecht.  

 

De verklaringen worden afgegeven door de stichting op basis van de Huisvestingsverordening  

Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is geen 

eigen visie van de stichting voor de realisatie van de doelstellingen uit de programma's van de 

begroting. De stichting voert de huisvestingsverordening  gedeeltelijk uit bij mandaatbesluit van de 

deelnemende gemeenten.  
Bestuurlijk belang / 

betrokkenen  

De gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. 

 

Bestuurder vanuit onze 

gemeente 

Lid   : wethouder drs. J.I.M. Duindam 

Plv. lid   : wethouder drs. W.J.P. Kok 

  

Financieel     

  Bijdrage   Rekening 2018 € 3.443 

Begroting 2019 € 4.000 

  
  Eigen vermogen - 

  Vreemd vermogen - 

Financiële ontwikkeling - 

Inhoudelijke ontwikkeling Vanuit de betrokken gemeenten is er een urgentiecommissie die urgentieaanvragen behandelt. 

Het Vierde Huis bereidt de besluiten van de Stichting Urgentieverlening West Utrecht voor. Voor 

extra medisch advies, wordt een extra bedrag in rekening gebracht. 

  

Risico’s Bij een grote toename van urgentieaanvragen, zal het budget niet kosten-dekkend zijn. Gezien de 

inrichting van het voortraject waarbij een intake plaatsvindt, is dit risico beperkt.  
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Naam   Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland 

  

Doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenen 

 

Financieel 

 

Inhoudelijke ontwikkeling 

 

 

 

De Stichting Administratiekantoor Dataland BV heeft tot doel om aandelen in het kapitaal van de 

besloten vennootschap Dataland te houden. Daartoe heeft de stichting certificaten uitgegeven van 

de door haar gehouden aandelen. De missie van Dataland BV is het breed toegankelijk en 

beschikbaar maken van vastgoed – en hiermee gerelateerde gegevens uit het informatiedomein 

van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage 

verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties. 

 

Alle Nederlandse gemeenten. 

 

De gemeente is lid van BV Dataland en heeft dus geen aandelen. 

 

In oktober 2006 is door Dataland het convenant “De toegankelijkheid gestroomlijnd” gesloten met 

het Kadaster waardoor de afnemers van beide partijen toegang krijgen  tot gecombineerde 

overheidsinformatie, afkomstig van de informatiedomeinen van het Kadaster en de gemeenten.  

 

Risico 

 

Het risico is in de paragraaf weerstandsvermogen op nihil bepaald. 
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PARAGRAAF 3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 

1. Wat is het doel van deze paragraaf? 
 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in het vermogen van de 
gemeente Oudewater om niet gedekte risico’s op te vangen. Zowel het BBV als ook de provincie en 
de accountant wijzen op het belang van risicobeheersing en de berekening van het 
weerstandsvermogen. De financiële positie van een gemeente bestaat uit de exploitatie en het eigen 
vermogen. Het niet geoormerkte vermogen (= weerstandsvermogen) is van belang om te bepalen of 
de gemeente financieel gezond is, hetgeen (mede) afhankelijk is van het risicoprofiel. Voor het 
beoordelen van de financiële positie is daarom inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de 
risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing geeft inzicht in het vermogen van de gemeente Oudewater om niet gedekte risico’s 
op te vangen. 
 
Doelstellingen met betrekking tot het weerstandsvermogen en de risicobeheersing zijn: 

• risico’s beheersen; 

• risico’s waar mogelijk verminderen; 

• norm van het weerstandsvermogen ontwikkelen; 

• onderbouwen van beslissingen; 

• verbeteren dienstverlening; 

• herkennen en benutten van kansen; 

• stimuleren professionaliteit van de medewerkers; 

• beschermen vermogenspositie gemeente. 
 
 

2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid 
 
Met betrekking tot het weerstandsvermogen en de risicobeheersing heeft de gemeente met 
regelgeving en enkele toezichthoudende partijen te maken.  
 
Gemeentewet 
De gemeentewet vormt de kapstok voor de wetgeving waar de gemeente mee te maken heeft. 
Conform artikel 212 van de Gemeentewet dient de raad de Financiële verordening vast te stellen. In 
deze verordening zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de 
inrichting van de financiële organisatie geregeld. 
 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Een belangrijk (financieel) kader is het BBV. De commissie BBV is belast met de taak zorg te dragen 
voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. De gemeenten dienen een inventarisatie 
van de risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit uit te voeren. Het BBV beschrijft enkele zaken 
over het weerstandsvermogen. 
 
Wet HOF 
Vanwege de crisis en een gebrekkige nationale begrotingsdiscipline heeft de Europese Commissie 
besloten een duidelijke grens van 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te stellen aan de 
nationale begrotingstekorten. Daarbij mag de overheidsschuld niet hoger zijn dan 60% van het BBP. 
Ook de begrotingen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn onderdeel van de totale 
overheidsbegroting. De Wet HOF bevat strenge regels om te waarborgen dat het begrotingstekort 
binnen de perken blijft. 
 
Provincie Utrecht 
Vanuit haar toezichthoudende taak controleert de provincie of aan de gestelde regelgeving en normen 
wordt voldaan. Zij vraagt om een financiële vertaling van specifieke risico’s in relatie tot het 
weerstandsvermogen. 
 
Accountant 
De accountant van de gemeente kan vragen om een financiële vertaling van de specifieke risico’s die 
de gemeente loopt. Dit geldt zowel voor deze paragraaf als de paragraaf verbonden partijen. 
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3. Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
De middelen waarover de gemeente beschikt om risico’s op te vangen, worden tezamen ook wel de 
weerstandscapaciteit genoemd. Een deel hiervan is incidenteel en een deel structureel van aard. Het 
gaat hier om de volgende posten: 
 

• Algemene reserve 
De incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente wordt gevormd door de algemene reserve. 
Bestemmingsreserves beogen in principe een besteding in de begroting. 

• Post onvoorzien 
Ter dekking van onvoorziene begrotingsuitgaven in de loop van het jaar is in de begroting een 
budget onvoorzien opgenomen. Dit budget is gebaseerd op een norm van € 1,25 per inwoner. 

• Onbenutte belastingcapaciteit 
Wanneer het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage 
voor toelating tot artikel 12 Financiële Verhoudingswet, is er in principe sprake van een onbenutte 
belastingcapaciteit. Onderstaande tabel geeft bij benadering het resultaat weer. 

 

 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit (in historisch perspectief) ziet er als volgt uit: 
 

 
 

4. Risico’s 
 
De risicopositie van de gemeente wordt bepaald door de risico’s te kwantificeren op basis van de kans 
dat het risico zich voordoet en de financiële impact van het risico. Voor de beoordeling van de kans is 
de onderstaande schaalindeling gehanteerd: 
 

 
 
Per risico is de maximale financiële impact en de kans dat het risico zich voordoet, ingeschat. Het 
weerstandsvermogen dient om risico’s af te dekken waarvoor nog geen voorziening is getroffen of 
waarvoor geen verzekering is afgesloten. De risico’s zijn hierna gekwantificeerd en toegelicht. 
  

OZB-% van de Woz-waarde voor toelating 

art.12 
0,1905%

Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente 0,1599%

Verschil 0,0306%

Onbenutte belastingcapaciteit (verschil x totaal 

WOZ-waarden) 
€ 495.049

Verslag 2019 Begroting 2020 Verslag 2018 Begroting 2019

1. Algemene reserve                       incidenteel  €     2.447.847  €          2.333.559  €       2.939.698  €         3.004.586 

2. Reserve sociaal domein            incidenteel  €        191.327  €               57.584  €          954.218  €         1.023.826 

2. Stille reserves                               incidenteel  €                      -  -  -  - 

3. Onvoorzien                                     structureel  €          12.788  €               12.250  €             12.625  €               12.775 

4. Onbenutte belastingcapaciteit   structureel  €        495.049  €             269.354  €          594.890  €            624.586 

Beschikbare weerstandscapaciteit € 3.147.011 € 2.672.747 € 4.501.431 € 4.665.773 

Risico Omschrijven als Geschatte kans 

van voorkomen

Klein Onwaarschijnlijk 0,1

Gemiddeld Aannemelijk 0,5

Groot Waarschijnlijk 0,8
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  Impact    Kans  Incidenteel

 structureel  

Benodigde

weerstands-

capaciteit

A. Programma's           

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid           

a DVO gemeente Woerden 4.742.636€   klein s 474.264€      

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer           

a  Terrein machinefabriek, bom  100.000€       gemiddeld   i  50.000€        

3. Sociaal domein           

a  Participatiewet etc.  250.000€       klein   i  25.000€        

b  WMO  50.000€         klein   i  5.000€           

c Geëscaleerde zorg 700.000€      groot  i  560.000€      

4. Cultuur, economie en milieu           

a   Milieuaangelegenheden  250.000€       klein   i  25.000€        

b   Archeologie  50.000€         klein   i  5.000€           

5. Sport en onderwijs           

a   Zwembad  60.000€         gemiddeld   i  30.000€        

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen           

a   Planschade  100.000€       klein   i  10.000€        

7. Algemene inkomsten           

a   Aandelen BNG en Vitens  80.000€         klein   i  8.000€           

b   Garantieverlening gemeente  338.372€       klein   i  33.837€        

c   Garantieverlening WSW  2.281.591€    klein   i  228.159€      

d   Algemene uitkering gemeentefonds  100.000€       klein   i  10.000€        

e  WOZ-waardering 45.000€        gemiddeld s 22.500€        

                        

Subtotaal A. Programma's       1.486.760€   

                        

B. Bedrijfsvoering           

a   Infrastructurele risico's  500.000€       klein   i  50.000€        

b   BTW Compensatie Fonds (BCF)  50.000€         klein   i  5.000€           

c   EMU-tekort  700.000€       klein   i  70.000€        

d   Wettelijke Aansprakelijkheid    verzekerd           -€                    

e   Wet Ketenaansprakelijkheid    verzekerd           -€                    

f   Brandschade    verzekerd           -€                    

                        

Subtotaal B Bedrijfsvoering          125.000€      

                        

C. Verbonden partijen           

a   VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)  561.529€       klein   i  56.153€        

b   OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU)  458.363€       klein   i  45.836€        

c   Afval Verwijdering Utrecht (AVU)  258.158€       klein   i  25.816€        

d   Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)  -  i  -

e   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht  346.000€       klein   i  34.600€        

f   Ferm Werk  710.000€       gemiddeld   i  355.000€      

g Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland 10.000€         klein  i 1.000€           

h  Stichting Onderwijs Primair  100.000€       klein   i  10.000€        

i  RHC Rijnstreek en Lopikerwaard  30.000€         klein   i  3.000€           

j  NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  35.067€        klein  i  3.507€           

k  Vitens NV  -€                            -€                    

l  Stichting Administratiekantoor Dataland  -€                            -€                    

                        

Subtotaal C Verbonden partijen          534.912€      

                        

D. Grondexploitaties           

a   De Noort Syde II  -€                    gemiddeld i -€                    

b Tappersheul III  100.000€      gemiddeld   i  50.000€        

Subtotaal D Grondexploitaties   50.000€        

                        

Totaal   2.196.672€   
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A: Programma’s 

 

Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid 
 

Met ingang van 2015 is er een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de gemeente Woerden 
afgesloten. De mogelijkheid bestaat dat hieruit frictiekosten voortvloeien, hoewel dit risico als klein 
wordt ingeschat. Om dit risico af te dekken wordt een bedrag van € 474.264 meegenomen in het 
weerstandsvermogen.  

 

Programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 
 

a - Terrein machinefabriek, bom 
Aan het bedrijfsbureau van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opdracht gegeven een 
opsporings-/ruimplan op te stellen. Dit is in de loop van 1997 gedaan. Hierna is in 1998 aan twee 
civieltechnische bedrijven offerte gevraagd voor voorbereidend werk aan een ontruiming. Gezien de 
vertraging in de bouwplannen zijn er nadien geen uitvoerende werkzaamheden verricht. In 2002 is 
aan de EOD meegedeeld dat zodra voortgang van de bouwplannen plaatsvindt er met hen weer 
contact wordt opgenomen. De EOD is de instantie die de daadwerkelijke ruiming uitvoert.  
 
Het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 

2006 is op 7 september 2009 met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken. 

 

Met ingang van 1 januari 2010 kunnen gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage ontvangen 
voor het opsporen en verwijderen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog via de 
suppletie uitkering bommenregeling. Verzoeken hierom moeten voor 1 maart worden ingediend bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken onder overlegging van het raadsbesluit waarin het door de raad 
gevoteerde krediet staat vermeld. In 2019 is een suppletie uitkering van € 23.520 ontvangen. Deze 
bijdrage is doorbetaald aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor de door hen gemaakte 
onderzoekskosten in de Hollandse IJssel. 
 
 

Programma 3: Sociaal domein 
 

a - Participatiewet 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en 
zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De gemeente is verantwoordelijk geworden 
voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten een 
aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt 
kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. De gemeente heeft voor de 
nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze 
mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig, inkomens-
ondersteuning. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning 
in aanmerking komt. Net als onder de werking van de Wwb, is het grootste risico van de 
Participatiewet een tekort op het inkomensdeel en onderbenutting van het werkdeel. Het gebruik van 
goede sturingsmogelijkheden is een must om deze risico’s te beperken. 
 
Gelet op het financiële risico dat de gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet loopt, is het 
belang van de interne beheersing van de kostenstromen en het sturen op resultaat groot. De 
uitvoering van de Participatiewet wordt (net als in het verleden bij de Wwb het geval was) door Ferm 
Werk gedaan. Uitgangspunt voor Ferm Werk is dat de rijksvergoeding gelijk is aan de uitgaven voor 
de Participatiewet. 
 
b - Wmo 

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Ten 

opzichte van de oude Wmo uit 2007 hebben gemeenten er taken bij gekregen. In de begrotingen voor 

de jaren vanaf 2015 was er rekening mee gehouden dat de kosten € 80.000 hoger zijn dan de integratie-

uitkering Wmo binnen de algemene uitkering. Bij de realisaties voor 2015 en 2016 bleken er echter 

minder kosten gerealiseerd opgenomen dan gerealiseerd. De ramingen hierna worden wel steeds 

realistischer en het is afwachten wat de realisaties voor dit en de komende jaren zullen zijn, daarom 

resteert een risicopost. Met ingang van 2019 is de integratie-uitkering WMO geïntegreerd in de 

algemene uitkering. 
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c - Jeugdwet 
Taken die in 2014 nog onder de AWBZ vielen, zijn grotendeels overgeheveld naar een nieuwe wet: de 

Jeugdwet. In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en 

jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan 

en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 

versterken van het opvoedkundig klimaat binnen gezinnen, scholen en wijken, het adviseren van 

kinderen en jongeren met vragen en problemen en het bevorderen van de zelfredzaamheid en 

participatie van jeugdigen. De invoering van deze wet heeft voor gemeenten de nodige risico’s met 

zich meegebracht. Door de korting op het beschikbare rijksbudget is het van groot belang dat de juiste 

hoeveelheid van de verschillende zorgvormen wordt ingekocht. Daarbij is van belang dat de cijfers die 

van de voormalige uitvoerders zijn ontvangen voldoende betrouwbaar zijn. Ook zijn gemeenten 

afhankelijk van de kwaliteit die door de verschillende zorgaanbieders geleverd wordt. Het maken en 

monitoren van goede afspraken is in dit opzicht cruciaal. De ramingen voor 2018 en verder zijn wel 

steeds realistischer en het is afwachten wat de realisaties voor dit en de komende jaren zullen zijn, 

daarom resteert een risicopost die met name gericht is op gevallen waarin kosten vergoed moeten 

worden in kader van zogenoemde geëscaleerde zorg. Bij de voorjaarsrapportage is er een bedrag van 

€ 500.000 bij geraamd als gevolg van de gestegen kosten. Daarnaast heeft het rijk voor 2019 

400 miljoen en voor 2020 en 2021 300 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. 

 

CAK eigen bijdragen  
Op basis van de overzichten van het CAK kan de gemeente Oudewater  wel de aantallen personen, 
soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is 
dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen 
bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de 
eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen 
van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. 
Wij nemen dit dan ook niet op als een risico in bovenstaand overzicht, maar voor de volledigheid 
maken wij hier wel melding van. Bovenstaande betekent dat de gemeente Oudewater geen 
zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan verkrijgen als gevolg van het niet 
kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. Dit geldt 
overigens voor alle gemeenten in Nederland. 
 
Programma 4: Cultuur, economie en milieu 
a - Milieuaangelegenheden  
In algemene zin geldt dat er voor de gemeente altijd een financieel risico aanwezig is van saneringen 
van locaties met (on)bekende bodemverontreiniging en van het verwerken van vrijkomende licht 
verontreinigende grond in ontwikkelingsgebieden. 
De algemeen gestelde risico’s zijn vooraf niet aan te geven en worden sterk bepaald door factoren als 
eigendomssituatie, oorzaak van de bodemverontreiniging, eigen werken waar vrijkomende grond in 
kan worden verwerkt en dergelijke. 
Landelijk wordt gewerkt aan het in beeld brengen van spoedlocaties: locaties waaraan door het 
bevoegd gezag een startdatum voor sanering wordt verbonden. Vooralsnog is niet aan te geven om 
hoeveel locaties het gaat in Oudewater en welke risico’s de gemeente daarbij mogelijk loopt. Ernstig 
verontreinigde locaties die niet spoedeisend zijn, hoeven alleen gesaneerd te worden in geval van 
ruimtelijke ontwikkeling. Kosten voor sanering van locaties gelegen op gemeentelijke grond komen 
dan in principe voor rekening van de gemeente. Deze locaties worden niet actief in beeld gebracht.  
 
 

b - Archeologie 
Bij bodemverstoringen moet rekening worden gehouden met eventueel aanwezige archeologische 
waarden. Via bestemmingsplannen wordt geregeld wanneer en waar voor bodemverstoringen (bij 
bouwen, aanleggen e.d.) een archeologisch vooronderzoek nodig is. In maart 2011 is het gemeentelijk 
archeologiebeleid vastgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoge, middelhoge en lage 
trefkans of dat er zelfs geen archeologische verwachting is. De risico’s zijn hiermee meer ingekaderd. 
De kosten voor archeologisch onderzoek komen voor rekening van de verstoorder. De kosten voor het 
beoordelen van de onderzoeksrapporten en enig toezicht in het veld zijn verwerkt in de tarieven voor 
de omgevingsvergunning. Alleen wanneer zeer hoge kosten zijn gemoeid met noodzakelijke 
opgravingen loopt de gemeente het risico te moeten bijdragen in de onderzoekskosten. Via het 
gemeentefonds krijgt de gemeente jaarlijks een standaardbijdrage voor de bestuurskosten en ook in 
verband met het genoemde risico. Wanneer de kosten extreem hoog worden in verband met een 
noodzakelijke opgraving kan ook een beroep gedaan worden op een rijksbijdrage. De kans op een 
dergelijke rijksbijdrage is echter niet groot. 
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In de praktijk zal eerst bekeken worden of de verstoring wel noodzakelijk is en of bijvoorbeeld een 
bouwplan aangepast kan worden zodat archeologische waarden in tact blijven. 
In februari 2016 heeft de raad de Verordening subsidie excessieve onderzoekskosten archeologie 
Oudewater vastgesteld. Deze heeft tot doel excessieve onderzoekskosten die kunnen voortvloeien uit 
de verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek te verlichten door middel van het 
onder voorwaarden subsidiëren van deze onderzoeken. 

 
Programma 5:  Sport en onderwijs 
 

a/b - Zwembad 
Door de raad is in 2013 besloten om het saldo van de bestemmingsreserve investeringen zwembad 
beschikbaar te stellen aan Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO). Hiermee kan het direct 
noodzakelijke groot onderhoud worden uitgevoerd. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de niet-
dagelijkse onderhoudskosten en reparaties aan gebouwen/installaties. Gezien het achterstallige 
onderhoud wordt een bedrag opgenomen onder deze risicoparagraaf voor storingen en als gevolg 
daarvan eventueel niet uitstelbaar onderhoud. In het nieuwe coalitieakkoord wordt ervan uitgegaan 
dat er een nieuw zwembad gerealiseerd gaat worden. Vooralsnog heeft SBZO toegezegd de 
exploitatie in 2020 en 2021 nog te zullen verzorgen. 

 
Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
 

a - Planschade 
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen of beperkingen in verdere ontwikkelingen die de gemeente 
mogelijk maakt of oplegt, kunnen tot 5 jaar na besluitvorming verzoeken om planschade worden 
ingediend. Het gaat hierbij om de vaststelling van bestemmingsplannen en de toepassing van binnen- 
en buitenplanse ontheffingen of projectbesluiten. Planschadevergoeding bij indirecte planschade 
wordt op basis van de Wro alleen toegekend voor waardeverminderingen boven 2%.  
De gemeente sluit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vaak een planschadeovereenkomst met de 

ontwikkelaar. Bij commerciële ontwikkelingen met een kleiner algemeen belang worden de 

planschaderisico’s voor de gemeente op deze manier in principe tot € 0 teruggebracht. Echter de kans 

kan nog niet op nihil worden gezet. 

 
Programma 7. Algemene inkomsten 
a - Aandelen BNG en Vitens  
De gemeente bezit aandelen van de BNG en Vitens die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. 
Zowel van de BNG als van Vitens wordt jaarlijks dividend ontvangen. Vitens maakte in 2019 bekend 
dat het over het boekjaar 2019 geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. In de 
aandeelhoudersvergadering is dit besloten.  
Het dividend van BNG bedraagt voor 2019 €1,27 per aandeel. In een reactie op een zeer 
nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de bank op 1 april bekend 
gemaakt de uitkering van het dividend op te schorten tot in elk geval 1 oktober 2020. Achtergrond 
hiervan is de significante schok die de corona-pandemie de economie toebrengt en de rol die voor 
banken is voorzien om de effecten zoveel als mogelijk te mitigeren. De toezichthouder verwacht van 
banken dat zij zich tot het uiterste inspannen om hun klanten te helpen en hun vermogen maximaal 
beschikbaar houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Het is de uitdrukkelijke 
intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren. Mocht dat te zijner tijd 
door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zullen de RvC en de 
RvB met een aangepast voorstel komen. Het risico kan als klein worden gekwantificeerd. 
 
b/c - Garantieverleningen 
Veruit het grootste deel heeft betrekking op leningen van de Woningbouwvereniging Oudewater, waar 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor 100% borg staat met een achtervang van 50% van de 
gemeente en 50% van het Rijk (€ 22.815.905). Gezien deze constructie gaan we ervan uit dat het 
risico voor de gemeente maximaal 10% van het totaal van de gewaarborgde leningen omvat, oftewel 
ruim € 2.281.591. In het overzicht van de risico’s is daarom aangegeven dat de benodigde 
weerstandscapaciteit op afgerond € 228.200 wordt geraamd. 
Daarnaast is er 1 lening van St. Sporthal Oudewater en zijn er 3 leningen van tennisvereniging De 
Heksenmeppers waarvoor de gemeente 100% garant staat. Het gaat hier om € 338.000.  
Gezien het feit, dat de garantieverlening voor de aankoop van een eigen woning per 1 januari 1995 is 
overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is dat risico voor de gemeente te 
verwaarlozen. 
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d/e - Algemene uitkering gemeentefonds en WOZ 
De raming en de ontwikkelingen van de algemene uitkering in het meerjarenperspectief zijn jaarlijks 

gebaseerd op de meicirculaire. Hierbij is uitgegaan van constante prijzen. Jaarlijks blijkt uit met name 

de septembercirculaire wat de werkelijke algemene uitkering wordt. Aangezien het accres binnen de 

algemene uitkering afhankelijk is van de economische vooruitzichten en dus de uitgaven van het Rijk, 

blijft de hoogte van de algemene uitkering altijd een risicofactor voor de gemeente. Daarom is ook 

hiervoor een risicopost opgenomen. In de meicirculaire 2019 is voor 2019 € 400 miljoen en voor 2020 

en 2021 € 300 miljoen toegevoegd voor jeugdhulpbudget. Dit komt voor Oudewater neer in 2020 en 

2021 op € 107.000. De provincie Utrecht als toezichthouder heeft meegedeeld dat de gemeenten voor 

de jaren 2022 en 2023 een stelpost mogen opnemen gelijk aan het bedrag van 2021. Oudewater 

heeft derhalve € 107.000 opgenomen als stelpost. Voorwaarde van de provincie hieraan is, dat dit als 

risico wordt benoemd in de risicoparagraaf en meeweegt in de berekening van het 

weerstandsvermogen voor de jaren 2022 en 2023. Hiernaast is er sprake van een aanscherping van 

de regelgeving in de Wet Onroerende Zaken, die een mogelijk risico van € 45.000 op jaarbasis kan 

betekenen. 

 
B. Bedrijfsvoering 

a: Infrastructurele risico’s 
Openbare verlichting 
Al enige tijd overweegt de gemeente een overname van het openbare verlichtingskabelnet, voor zover 
eigendom van de gemeente, door een marktpartij. Bij de beslissing tot verkoop/overdracht moet 
rekening worden gehouden met allerlei (technische) ontwikkelingen. Zowel het in eigen beheer 
houden van het netwerk als het verkopen ervan brengt de nodige risico’s met zich mee. Als eigenaar 
draagt je alle risico’s in het kader van exploitatie, onderhoud en beheer. Als afnemer van een dienst 
heb je minder invloed op het geleverde product.  

Lange Linschoten 
Door het afkalven van de oevers van de Lange Linschoten vertonen de verhardingen van de Noord en 
Zuid Linschoterzandweg extra schadebeelden. Voordat de schade aan het wegdek wordt  hersteld, 
moeten eerst de oevers worden gestabiliseerd en hersteld. De totale kosten van het herstel worden 
indicatief geraamd op een bedrag van € 4,3 miljoen. Momenteel wordt onderzocht of deze kosten voor 
rekening van de aanwonenden/eigenaren, waterschap of gemeente komen.  
De raad heeft in 2014 besloten een krediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen en in 2017 is een 
reserve van bijna € 0,5 miljoen gevormd. Dit bedrag is inmiddels geheel besteed aan 
voorbereidingskosten en noodmaatregelen. Er wordt nog met belanghebbenden als provincie en 
waterschap gesproken over verantwoordelijkheden in dit dossier. Er is daarnaast een risicopost in 
deze paragraaf opgenomen. 

b: BTW Compensatie Fonds (BCF) 
Er zijn diverse onderzoeken geweest (EY en PWC) en controles door de Belastingdienst waaruit is 
gebleken dat de invoering van het BCF in Oudewater goed is geïmplementeerd. Hiernaast is gekeken 
of het percentage dat gehanteerd werd voor de verrekening van de btw bij de productiemiddelen en 
productiecentra nog juist was. Op basis van onderzoeken en berekeningen zijn de percentages sinds 
2011 en volgende jaren vastgesteld op 96% verhaalbaar via het BCF en 4% kostenverhogend. In 
2019 is wederom onderzoek gedaan naar de vastgestelde percentages. Uit dit onderzoek, uitgevoerd 
door Caraad, is gebleken dat de percentages ongewijzigd toegepast kunnen worden.  
 
In mei 2012 is er tussen de Belastingdienst en de gemeente Oudewater een convenant Horizontaal 
Toezicht gesloten. Tot die tijd werd er door de Belastingdienst na aangiftes achteraf gecontroleerd. Bij 
het horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst met de gemeente samen op basis van gemaakte 
afspraken en wederzijds vertrouwen. Hierbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat de gemeente 
zorgdraagt voor een systeem van interne beheersing en interne en externe controle, met als doel het 
opstellen en indienen van aanvaardbare aangiften. Dit betekent dat veel controles door de 
Belastingdienst overbodig zijn geworden. 
 
c: EMU-tekort 
Het EMU-tekort is het nationale begrotingstekort. Het EMU-tekort van een land mag maximaal 3% van 
het Bruto Binnenlands Product bedragen. In de Wet Hof is opgenomen dat decentrale overheden een 
sanctie opgelegd kunnen krijgen. In eerste instantie heeft de sanctie de vorm van een aan te houden 
depot. Wanneer na het opleggen van de sanctie geen verbetering waarneembaar is, wordt het depot 
omgezet in een boete. Als wel verbetering optreedt, valt het depot weer vrij. De berekening van het 
EMU-saldo is opgenomen in de bijlagen bij de programmabegroting. 



  Jaarstukken 2019 Gemeente Oudewater 

 

 

77 

d: Wettelijke Aansprakelijkheid 
De landelijke tendens is dat het aantal schadeclaims de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen. Als 
oorzaken kunnen worden genoemd het Nieuw Burgerlijk Wetboek (invoering risicoaansprakelijkheid), 
invoering van de Algemene wet bestuursrecht (aanzienlijke versterking van de positie van de burger 
ten opzichte van de overheid) en de toenemende mondigheid van de burger. De wet Dwangsom bij 
niet tijdig beslissen wordt uitgewerkt binnen de gemeentelijke processen. In Oudewater vallen de 
aansprakelijkheidsschades tot op heden mee. Deze constatering moet echter niet leiden tot een 
verslapping van de aandacht c.q. het beleid. Het is en blijft namelijk van groot belang om 
schadepreventief te werken. Door de verzekeringsmaatschappijen en de VNG wordt hierop 
voortdurend gewezen. 
 
In het kader van preventief werken zij opgemerkt dat onder andere goed en regelmatig onderhoud van 
wegen, de klachtenlijn, het nauwkeurig naleven van procedures met betrekking tot verlening van 
vergunningen, adequate behandeling van ingediende bezwaarschriften (bijvoorbeeld toetsen van 
bezwaarschrift door bezwarencommissie), etc. tot de aandachtspunten behoren. 
De grotere aansprakelijkheid vindt uiteraard haar weerslag in de kosten van de verzekeringen tegen 
deze risico's. Voor personen-/zaakschade bedraagt het eigen risico € 2.500 per gebeurtenis. Het 
eigen risico voor vermogensschade bedraagt € 2.500 per geval en in enkele gevallen € 12.500.  

e: Wet Ketenaansprakelijkheid 
De gemeente kan op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken worden voor het niet 
afdragen van belastingen en premies sociale verzekeringen door aannemers. In het kader van deze 
wet is de gemeente niet aansprakelijk als het gaat om de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen, 
zoals wegen, rioleringen en watergangen in het openbare gebied. Dit is het leeuwendeel van de 
projecten. Bij projecten die niet onder openbare voorzieningen vallen is de wet wel van toepassing. 
Hierbij valt te denken aan het ophogen van bouwterreinen en andere zaken die voor de verkoop 
bestemd zijn. De omvang van het risico is niet erg groot. Om het risico te beperken kunnen 
maatregelen genomen worden. Naast het opvragen van verklaringen van goed betaalgedrag kan 
gebruik gemaakt worden van zogenoemde G-rekeningen voor betalingen aan aannemers. 
 
f: Brandschade 
De gemeente is verzekerd tegen brand- en stormschade. Het risico voor de gemeente betreft een 
lagere uitbetaling dan de werkelijk geleden schade bij een eventuele onderverzekering. In 2013 zijn 
alle gebouwen aan een nadere inspectie onderworpen. In 2019 zijn de gemeentelijke gebouwen 
opnieuw getaxeerd en in 2020 worden de schoolgebouwen opnieuw getaxeerd. Hierdoor wordt bereikt 
dat er in principe geen sprake kan zijn van onderverzekering. 

 

C. Verbonden partijen 

De veronderstelling dat het uitoefenen van taken door gemeenten gezamenlijk in een regio voor de 
gemeenten (en haar inwoners) financiële voordelen oplevert, is niet in alle gevallen juist. De invloed 
van een individuele gemeente op het beleid van een eenmaal ingesteld lichaam is beperkt. Aan dit 
gegeven is het bezwaar verbonden dat samenwerkingsverbanden door het vormen van reserves e.a. 
een eigen financieel beleid gaan voeren; dus in feite een stukje financieel beleid van de aangesloten 
gemeenten overnemen. 
 
De bijdrage van de gemeente Oudewater aan gemeenschappelijke regelingen is een regelmatig 
onderwerp van gesprek in vergaderingen van het college en van de raad. Ook bij andere gemeenten 
bestaat de gedachte om voor de (groeiende) financiële problematiek van de gemeenten, ook een 
bijdrage van gemeenschappelijke regelingen te vragen door hen te verzoeken bijvoorbeeld 
bezuinigingen te laten plaatsvinden. In paragraaf 2 Verbonden partijen staat een uitgebreide 
toelichting. 
 

D. Grondexploitaties 

Op 1 januari 2019 waren er twee complexen in bewerking, namelijk complex de Noort Syde II en 
Tappersheul III. De verwachting is dat de Noort Syde II in 2020 wordt afgesloten. Nagenoeg alle 
infrastructurele werkzaamheden zijn verricht en er vinden momenteel onderhandelingen plaats met 
een kandidaat koper voor het laatste perceel grond. Voor Tappersheul III is inmiddels een 
exploitatieopzet opgesteld en zijn de benodigde gronden reeds aangekocht. Jaarlijks vindt er een 
herziening van de exploitatieopzet plaats. Er vinden momenteel onderhandelingen plaats over de 
verkoop van verschillende percelen met diverse gegadigden. De exploitatie van grond kent financiële 
risico’s. Kosten, zoals de boekwaarde van verwerving en overige kosten en de daaruit voortvloeiende 
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rentelasten, worden normaliter gedekt door inkomsten uit grondverkoop. Aan zowel de baten- als de 
lastenkant kunnen zich risico’s voordoen.  
 
Kosten van verwerving, milieusanering of bijvoorbeeld het bouw- en woonrijp maken kunnen 
tegenvallen, uitkomst van aanbestedingen is niet altijd voorspelbaar en de inkomsten uit grondverkoop 
kunnen door conjuncturele ontwikkelingen of veranderende wensen van woonconsumenten 
veranderen. Een belangrijk risico is daarnaast het niet halen van vooraf bepaalde planningen. Het is 
dus zaak binnen de grondexploitaties alert te zijn op ontwikkelingen die van invloed zijn op de kosten 
en baten en deze tijdig te signaleren, te rapporteren en te verwerken. Bijdragen aan reserves mogen 
pas plaatsvinden als de boekwaarde van het complex dit toelaat (winstneming). 
 
Weerstandsvermogen 
Het is van belang te weten of sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Aangezien het 
risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en 
de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. 
De verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit wordt ook wel het 
weerstandsvermogen genoemd. Deze wordt als volgt berekend: 
 
    Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit. 
 
De geactualiseerde stand van het weerstandsvermogen geeft aan dat het totaal van de risico’s 
€ 2.193.165 bedraagt. De totale weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 3.147.011 (peildatum 31-
12-2019). De ratio weerstandsvermogen bedraagt dan 1,4. Schematisch: 
 

 
 
Ervan uitgaande dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn, bedraagt het vrij 
besteedbare deel van de algemene reserve € 254.682 (€ 2.477.847 - € 2.193.165). De berekening 
van de weerstandsratio is een momentopname (31-12-2019). De weerstandsratio wordt hierna direct 
weer beïnvloed doordat het rekeningsaldo ten laste van de algemene reserve wordt gebracht en door 
besluiten die bij de vaststelling van de begroting 2020 en gedurende boekjaar 2020 worden genomen. 
Op basis hiervan is de ratio bij de voorjaarsnota 2020 onder 1 gegaan. 
 
Wanneer de ratio weerstandsvermogen minder dan 1,0 bedraagt, is een gemeente kwetsbaar. De 
gemeente beschikt dan niet over voldoende capaciteit om de geïdentificeerde risico’s af te dekken. Er 
kunnen zich echter onvoorziene situaties voordoen waarbij je als gemeente binnen 1 jaar meerdere 
tegenslagen hebt te verwerken, ook al was de kans daarvoor laag ingeschat. Het spreekt voor zich dat 
hoe hoger het weerstandsvermogen is, hoe meer (onvoorziene) tegenvallers opgevangen kunnen 
worden. Echter, ook een groot weerstandsvermogen is niet altijd ideaal. Wanneer de ratio oploopt kan 
men zich afvragen of de gemeente dit geld niet voor andere doeleinden zou kunnen inzetten, 
bijvoorbeeld voor de uitvoering van nieuw beleid. Een ratio van 1,0 wordt in termen van 
risicomanagement overigens gekwalificeerd als ’voldoende’. 
 
Beleid gemeente Oudewater 
Voor de ratio van het weerstandsvermogen streeft de gemeente naar een ratio van 1,0. Indien de ratio 
op enig moment buiten de toegestane ondergrens komt, doet het college zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen één jaar, een voorstel om het beschikbare weerstandsvermogen te verhogen. 
 
Risicoafdekking uit de algemene reserve 
Indien een risico zich werkelijk voordoet, wordt bij de afdekking als volgt gehandeld: 

• Voor zover mogelijk worden maatregelen ter beperking van de schade getroffen; 

• Schade die niet kan worden beperkt, wordt zoveel mogelijk vanuit de daartoe geëigende 
programmabudgetten betaald. Dat geldt ook voor de kosten van de schadebeperkende maatregelen; 

• Voor zover bovenstaande maatregelen niet toereikend zijn wordt de algemene reserve 
aangesproken. 

 
  

Verslag 2019 begroting 2020 Verslag 2018 begroting 2019

1. Weerstandscapaciteit 3.147.011€         2.672.747€         4.501.431€         4.665.773€         

2. Risico's 2.196.672€         2.158.100€         2.180.190€         2.343.555€         

Ratio weerstandsvermogen 1,4 1,2 2,1 2,0
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COVID-19 virus 
De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij 
wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel 
beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de 
landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden 
en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen 
genomen. 
 
Conclusie 
Uit de uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat Oudewater de risico’s goed afgedekt heeft. Daarnaast zijn 
de belangrijkste beheersplannen geactualiseerd en zijn de daaruit voortvloeiende lasten structureel 
verwerkt in de begroting en dus de daarmee verband houdende voorzieningen. 
 
 
Kengetallen financiële positie 
 
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de balans. Zij 
kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Daarom schrijft het 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing de volgende kengetallen bevat:  
 

a) netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

b) solvabiliteitsratio 

c) grondexploitatie 

d) structurele exploitatieruimte 

e) belastingcapaciteit 

 

In onderstaande tabel geven we de het verloop van de kengetallen weer. 
 

Kengetal Verslag 2018 Begroting 2019 Verslag 2019 

Netto schuldquote  27% 21% 37% 

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 

 25% 17% 36% 

Solvabiliteitsratio  22% 41% 25% 

Grondexploitatie  8% 0% 11% 

Structurele exploitatieruimte  -12% 0% -2% 

Belastingcapaciteit  102% 109%  104% 

 
 
De kengetallen geven inzicht in de (ontwikkeling van de) financiële positie van de gemeente. Ze 
maken onder meer inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om 
structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Daarnaast geven ze inzicht in de 
financiële weerbaar- en wendbaarheid van de gemeente. Hieronder wordt per kengetal uitgelegd 
welke verhouding wordt uitgedrukt en hoe het desbetreffende kengetal zich ontwikkelt. 
 

a) Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de 
financiële positie drukken. De signaalwaarde voor de netto schuldquote bedraagt 130%.  
Wanneer de netto schuld  groter is dan 130% van de inkomsten, is er volgens de VNG sprake van een 
erg hoge schuld. Maar al bij een netto schuld die 100% van de inkomsten te boven gaat is 
waakzaamheid geboden. Dit zijn grove maten. Voor een genuanceerd beeld moet bijvoorbeeld ook 
naar de voorraad bouwgronden en de “voorraad” uitgeleende gelden worden gekeken. Bij een grote 
portefeuille uitgeleend geld langer dan 1 jaar of grote voorraad grond, ligt de grens voor een erg hoge 
gemeenteschuld hoger. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de 
schuld af te bouwen. Zoals uit de tabel blijkt liggen deze kengetallen voor de gemeente Oudewater 
echter ruim onder de 100%. 
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b) Solvabiliteitsratio  
Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de 
gemeente. Een solvabiliteitsratio lager dan 20% (signaalwaarde) heeft een gemeente haar bezit zwaar 
belast met een schuld.  
 

c) Grondexploitatie  
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde van de in exploitatie genomen 
bouwgronden) is ten opzichte van de totale jaarlijkse baten. Het geeft aan of een gemeente veel geld 
heeft geïnvesteerd in haar grondexploitatie. Dit geld moet namelijk nog worden terugverdiend vanuit 
grondverkopen. Een grondexploitatie van +10% of hoger wordt beschouwd als relatief kwetsbaar. De 
boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden van de gemeente bevindt zich rond dit 
percentage. 
 

d) Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal geeft aan in welke mate de structurele lasten van de gemeente worden gedekt door 
structurele baten. Een kengetal van 0% of hoger geeft aan dat er sprake is van een structureel 
sluitende begroting. Wanneer dit kengetal negatief is, betekent het dat het structurele deel van de 
baten in de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.  
 

e) Belastingcapaciteit 
Dit kengetal geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente in principe nog meer 
inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een politieke 
beleidskeuze. Een kengetal boven de 100% kan een indicatie geven van de mate waarin de 
gemeente voor het structureel kunnen dekken van de begroting afhankelijk is van de eigen 
belastingbaten. Dit is echter niet alleen bepalend. Met name de eventueel nog beschikbare ruimte in 
de onbenutte OZB-belastingcapaciteit geeft aan of er nog ruimte is voor een, indien en voor zover 
noodzakelijk/haalbaar, verhoging van de OZB-baten. 
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PARAGRAAF 4  BEDRIJFSVOERING  
 

Wat is het doel van deze paragraaf? 
Bedrijfsvoering draait om het sturen en beheersen van de organisatie om de geplande resultaten zo 
effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Het gaat dus om antwoorden op hoe-vragen. Er zijn ook 
thema’s die de kaderstellende rol van de raad raken. Deze paragraaf gaat daarop in. De cijfers van de 
begroting betreft de begroting na wijziging. 
  
Planning & control 
De sturing, beheersing en verantwoording van de organisatie verloopt via de cyclus van Planning en 
Control. De programmabegroting geeft richting aan de organisatie. Ook zijn de teams van de 
werkorganisatie in enkele domeinen bijeen gebracht. Voor elk domein wordt jaarlijks een domeinplan 
gemaakt. Programmabegroting en domeinplannen zijn de basis voor de verantwoording. 
 
Rechtmatigheid 
Het college draagt zorg voor de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Het gaat hierbij om de 
rechtmatigheid van verschillende processen. Hiervoor is een auditjaarplan  voor Woerden en 
Oudewater opgezet waar de verbijzonderde interne controle een onderdeel van is. In 2019 is de 
verbijzonderde interne controle uitgevoerd door de auditors van de gemeente. Bij de verbijzonderde 
controle wordt een beeld verkregen over de uitvoering van de interne controle. 
 
De accountantscontrole is opgedeeld in een interimcontrole (einde kalenderjaar) en een 
jaarrekeningcontrole.  
 
Tijdens de interimcontrole vormt de accountant zich een beeld van de administratieve organisatie en 
de kwaliteit van de interne beheersingssystemen. De belangrijkste aanbevelingen en 
aandachtspunten zijn opgenomen in de managementletter. De managementletter en 
accountantsverslag zijn voorzien van een bestuurlijke reactie die is besproken in de Auditcommissie. 
De bestuurlijke reactie is tot stand gekomen in nauw overleg met de verantwoordelijken. De 
bevindingen hebben impact op de uitvoering van de interne controle. De opvolging van de 
aanbevelingen worden periodiek gemonitord door Strategie & Control. In de bestuursrapportage wordt 
de stand van zaken weergegeven.  
 
Tijdens de jaarrekeningcontrole controleert de accountant de opgestelde jaarrekening en het 
jaarverslag. Hij controleert hierbij op rechtmatigheid en of de opgestelde jaarrekening een 'getrouw 
beeld' geeft van de financiële situatie van de gemeente. 
 
Het accountantsverslag over het afgelopen boekjaar bevat aanbevelingen, adviezen of opmerkingen. 
Deze aanbevelingen volgen hetzelfde stramien als de aanbevelingen afkomstig uit de management 
letter.  
 
Informatiebeleid 
De samenleving verandert en burgers verwachten steeds meer van een digitale overheid. Dit is een 
uitdaging in een speelveld dat zich kenmerkt door bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en 
toenemende complexiteit.  
De informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-infrastructuur zijn dus belangrijke steunpilaren 
voor het functioneren van de gemeenten Woerden en Oudewater. Zonder een doelmatig opgezette 
informatievoorziening en de juiste ICT kan de gemeente haar taken niet uitvoeren en haar ambities 
zoals onder andere verwoord in het programma ‘Digitale Agenda 2020’ niet waarmaken. Daarnaast 
worden de ambities en eisen die onze (keten)partners stellen aan informatiebeveiliging steeds hoger.  
Eind 2017/begin 2018 heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de 
ICT-voorzieningen en -organisatie binnen de gemeenten. De conclusie van dit onderzoek is dat de 
nodige stappen nodig zijn om als gemeenten klaar te zijn voor de digitale transformatie die voor ons 
ligt. We hebben ons daarom geconcentreerd op een aantal belangrijke pijlers: 

1. ICT-infrastructuur op orde. 
2. ICT Processen op orde 
3. Digitaal werken 
4. Innoveren werkprocessen 
5. Datagestuurd werken 
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1.  ICT-infrastructuur op orde 
In 2019 zijn we begonnen om de informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-
infrastructuur te moderniseren en continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering te 
borgen.  Belangrijkste resultaten zijn de implementatie van Exchange online. Maar ook 
vervanging van de firewall en vervanging van de storage. Allemaal trajecten die gestart zijn in 
2019 en in 2020 doorlopen. 

2. ICT-processen op orde 
Ter voorkoming van onnodige uitval en verstoringen hebben we belangrijkste ICT-processen 
(wijzigingen en incidenten) verbeterd. Het effect is minder verstoringen en indien ze optreden 
het sneller kunnen oplossen. 
ook zijn we gestart met het verbeteren van het securitymanagementproces. Dit om te zorgen 
dat Woerden voldoet aan de baseline informatieveiligheid overheid (BIO). Een landelijke norm 
die geldt voor alle overheidslichamen.  

3. Digitaal werken 
In 2019 zijn we tot de conclusie gekomen dat ons zaaksysteem, de applicatie waarin 
verzoeken van en contactmomenten met burgers en bedrijven worden geregistreerd en 
afgehandeld, niet meer paste bij onze ambitie. We hebben daarom een nieuwe applicatie 
geworven die beter past bij onze plannen. 
Het digitaal werken is verder verbeterd door de uitgifte van modernere mobiele devices en 
een modernere Office. In 2020 zullen Office365 en Zaakgericht werken een vervolg krijgen om 
te zorgen dat interne samenwerking digitaal verbeterd wordt, dienstverlening verbeterd en de 
digitaal vindbaarheid van informatie wordt vergroot. 

4. Innoveren werkprocessen 
Verder  zijn we gestart met ‘robotisering’. Met behulp van robotisering is het mogelijk om 
handmatige en repeterende administratieve handelingen van medewerkers te automatiseren. 
Dit verhogen van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en verlaging van de kosten. 
Een zeer kansrijke ontwikkeling voor 2019 en verder. 

Datagestuurd werken 
De eerste stappen zijn gezet om ons beter in staat te stellen te sturen. Data koppelen we aan 
doelstellingen om te zorgen dat we sneller kunnen bijsturen. We zijn gestart met Business Intelligence 
voor het sociaal domein.  Hierdoor is het sociaal domein beter in staat om bij te sturen. Deze 
sturingsinformatie 
 
Informatieveiligheid 
In 2019 is een nieuw Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2019-2022 voor de gemeente Oudewater 
vastgesteld. Dit beleid sluit uit bij het nieuwe normenkader voor de Informatieveiligheid Baseline 
Informatieveiligheid Overheid (BIO) en het Informatiebeleid 2019-2023 van de 
samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Woerden en Oudewater.  
Beheersmaatregelen Informatieveiligheid 
In 2019 zijn maatregelen genomen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, zoals:  

• Bevorderen van awareness via presentaties, berichten op intranet (PIM);  

• Organisatorische en technische maatregelen, zoals vernieuwen van de firewalls, laten 

uitvoeren van een pen-test (penetratietest) door een ethical hacker, bewaken door Informatie 

Beveiligingsdienst (IBD) van gemelde kwetsbaarheden en het auditen  van de aansluiting van 

DigiD en Suwinet.  

• In het nieuwe beleid is uitdrukkelijk gekozen voor oplossingen in de cloud en is het belangrijk 

de risico’s bij de externe partners goed te monitoren. Daarom is het belangrijk  alle externe 

partners in beeld te hebben en bij de keuze van nieuwe oplossingen de risico’s zo goed 

mogelijk af te dekken.  

Privacy 
Eind 2019 is het Privacybeleid en -reglement voor de gemeenten Woerden (en Oudewater) 2019 – 
2022 geactualiseerd en vastgesteld. Het nieuwe beleid sluit beter aan op de eisen van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (Avg) en stelt de voor privacy verantwoordelijke bestuursorganen 
in staat om de uitvoering te handhaven. De Avg verplicht de gemeente namelijk om aan te tonen dat 
ze voldoet aan de privacyvoorschriften van de Avg en de verschillende uitvoeringswetten.  
De gemeente Oudewater heeft in 2019 te maken gehad met 1 melding van beveiligingsincidenten 
waarbij mogelijk persoonsgegevens waren betrokken van inwoners van de gemeente Oudewater. 
Vanwege de mogelijke privacydreiging die er vanuit ging, is dit datalek gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Dit datalek was het gevolg van achteraf gezien onvoldoende 
beveiligingsmaatregelen, waardoor de site gehackt kon worden.  
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In 2019 hebben geen personen gebruik gemaakt van het recht op inzage en of correctie (al dan niet 
via een andere gemeente).  
Op de volgende processen zijn data protection impact assessments (DPIA’s) uitgevoerd. Naar 
aanleiding van die DPIA’s heeft de organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk op de privacy die 
de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt te mitigeren.  
 
DPIA’s zijn uitgevoerd voor: 

• De invoering van een systeem om signalen van adresfraude mee te genereren. De gemeente is 
op grond van de Wet Basisregistratie personen bevoegd om onderzoek te doen naar de juistheid 
van de inschrijving in de basisregistratie personen. Dit systeem ondersteunt de onderzoekers.  

• In 2020 wordt gestart met een nieuw afvalinzamelingssysteem. De inwoners krijgen geld terug bij 
het aanbieden van minder restafval. Omdat er sprake is minicontainer met chip en of afvalpas is 
er sprake van het verwerken van persoonsgegevens. In 2019 zijn de gegevensstromen en de 
daarbij optredende risico’s voor de privacy inzichtelijk gemaakt en de bijbehorende maatregelen 
zijn beschreven.  
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PARAGRAAF 5  FINANCIERING 
 
Wat is het doel van deze paragraaf? 
Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking 
getreden. Volgens het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente is de gemeente 
verplicht om een zogenoemde treasuryparagraaf op te nemen in de begroting en de jaarrekening. 
Ook zijn de decentrale overheden verplicht een treasurystatuut op te stellen. De recentste versie van 
ons treasurystatuut is door het college vastgesteld op 16 december 2014. Treasury wordt gedefinieerd 
als: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op financiële 
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 
risico’s. Het treasurystatuut heeft als doel om sturing te geven aan de treasuryfunctie en binnen de 
wettelijke kaders de financiële risico’s te beperken. 

 
Schatkistbankieren 
Eind 2013 is de Wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) in werking getreden. Hierin is opgenomen dat 
het Rijk en de medeoverheden een gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de begrotingseisen te 
respecteren. De gelijkwaardige inspanning wordt uitgedrukt in een macronorm voor het EMU-saldo 
van de medeoverheden gezamenlijk. De decentrale overheden zijn op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Deze wet verplicht 
gemeenten om hun liquide middelen aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Dit verplichte 
schatkistbankieren is ingesteld om de overheidsschuld terug te dringen. Vanaf januari 2014 wordt het 
rekening-courantsaldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgeroomd ten gunste van de rekening-
courant van het Rijk (de schatkist). 
 

Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen, is er een drempelbedrag dat buiten de rijksschatkist 
mag worden gehouden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de omvang van de 
begroting, met een minimum van € 250.000. Het drempelbedrag voor de gemeente Oudewater 
bedraagt € 250.000 in 2019. In 2019 zijn er diverse bedragen geboekt van de rekening courant naar 
de schatkistrekening. De grootste boeking kwam voort uit de ontvangst van de BTW uit het BTW-
compensatiefonds. 
Het saldo van het schatkistbankieren was per 31-12-2019 € 543.701. 
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)    
 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen 
                     154                     156                     186                     150  

Ruimte onder het drempelbedrag                       96                       94                    64                     100  

Overschrijding van het drempelbedrag                          -                        -                           -                           -    

 
 
Financieringspositie 
Het geïnvesteerd vermogen, dat zijn de boekwaarden van alle geactiveerde investeringen, bedraagt 
per 1-1-2019 € 13,0 miljoen en per 31-12-2019 € 14,6 miljoen.  
 
Het schuldrestant van de aangetrokken langlopende geldleningen bedraagt per 1-1-2019  
€ 4,8 miljoen en per 31-12-2019 € 8,6 miljoen. 
 
De stand van de eigen reserves en voorzieningen is op 1-1-2019 € 8 miljoen en op 31-12-2019 
€ 9,3 miljoen. 
  
Risicobeheer 
Er wordt gestreefd naar het beheersen van risico’s. Onder risico’s wordt verstaan renterisico’s, 
kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. 
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Koers- en valutarisico’s spelen in Oudewater geen enkele rol. Transacties in vreemde valuta doen 
zich niet voor en de gemeente Oudewater neemt alleen deel in het aandelenvermogen van twee 
(semi)overheidsgerichte instellingen, namelijk Bank Nederlandse Gemeenten en Vitens.  
Dit aandelenbezit is echter niet gebaseerd op winstoogmerk c.q. speculatieve doeleinden. Het risico 
van deze aandelen vinden wij te verwaarlozen. De aandelen worden gewaardeerd tegen de 
historische kostprijs. 
 
Onderstaande tabel geeft weer de boekwaarde van de aandelen en het ontvangen dividend in 2019  
 

Omschrijving Boekwaarde 1-1-2019 Dividenduitkering 

Aandelen BNG € 69.038,- € 78.694 

Aandelen Vitens €   2.496,-   €   8.926 

Totaal € 71.534,- € 87.620 

 
De risico’s die voortvloeien uit een mogelijke waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van 
het (niet) tijdig na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij (kredietrisico) wordt in het 
treasurystatuut geregeld conform de eisen gesteld in de Wet Fido. 
Uit voorgaande blijkt dat de kredietrisico’s die de gemeente Oudewater loopt over haar treasury-
activiteiten gering zijn.  
 
De te beheersen renterisico’s op grond van de Wet FIDO uiten zich concreet in de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm. Beide instrumenten beogen de renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan de 
korte en lange schuld. 
 
Kasgeldlimiet 
Voor de financiering van activiteiten doen gemeenten een beroep op de kapitaalmarkt, voor zover 
financiering uit eigen middelen niet mogelijk is. In de Wet Fido zijn de kaders gesteld voor een 
verantwoorde inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie van de decentrale overheden.  
 
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor kortlopende middelen mogen worden aangetrokken 
op de geldmarkt. Dit maximum bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal (art. 3 lid 2 Wet Fido).  
Met het begrotingstotaal van Oudewater van € 23,6 miljoen,  is dat voor Oudewater een kasgeldlimiet 
van € 2 miljoen.  
 
Met ingang van 2009 is het provinciaal toezicht ingebed in het reguliere begrotingstoezicht. De 
informatie over de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt opgenomen in de bij de begroting en het 
jaarverslag behorende financieringsparagraaf.  
 
Voor overschrijding van de kasgeldlimiet bestaat een meldplicht. Voor Oudewater is de kasgeldlimiet  
€ 2 miljoen. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden 
moet de gemeente dit aan de toezichthouder melden. Daarbij dient te worden aangegeven wanneer 
weer aan deze limiet wordt voldaan. Zolang niet aan dit wettelijk criterium wordt voldaan moeten de 
gegevens over de vlottende schuld weer elk kwartaal naar de toezichthouder worden gestuurd. 
 
In 2019 zijn onderstaande kasgeldleningen aangetrokken: 
 

Bedrag Periode Rentepercentage Geldgever 

1.000.000 22-01-2019 t/m 01-07-2019 -/- 0,15% BNG 

1.000.000 16-04-2019 t/m 01-07-2019 -/- 0,35% BNG 

1.000.000 31-05-2019 t/m 01-07-2019 -/- 0,35% BNG 

1.200.000 02-07-2019 t/m 03-07-2019 -/-0,25% BNG 

1.000.000 08-11-2019 t/m 01-07-2020 -/-0,30% BNG 

 
 
Bij het aantrekken van kasgeldleningen in 2019 heeft de gemeente Oudewater een rentevergoeding 
ontvangen i.p.v. betaald. 
 
Renterisiconorm 
Het renterisico op de vaste schuld is de mate waarin het saldo van de rentelasten veranderd door 
wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische 
looptijd van een jaar of langer. Om dit risico te beperken schrijft de wet voor dat herfinanciering 
jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. 
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De renterisiconorm stelt dus een kader voor een zodanige opbouw van de leningenportefeuille van de 
gemeente, dat het renterisico door renteaanpassing en herfinanciering zo veel mogelijk wordt 
voorkomen. Hierdoor kan in enig jaar niet een onevenredig groot deel van leningenportefeuille worden 
geherfinancierd, zodat het renterisico op de vaste schuld over de jaren gespreid wordt. 
Het percentage van de risiconorm wordt genomen van het begrotingstotaal. Daaronder wordt verstaan 
het totaal van de lasten op de begroting. De renterisiconorm geldt niet voor gemeenten met een vaste 
schuld die lager is dan het begrotingstotaal. Zij behoeven zich niet aan de 20%-norm te houden. 
Daarmee krijgen die gemeenten de vrijheid om de spreidingsduur van de financiering naar eigen 
inzicht aan te passen. Deze situatie is voor de gemeente Oudewater van toepassing.   
 
Indien eventueel wordt afgeweken van de renterisiconorm kan ontheffing worden verleend. Als bij 
afwijkingen de toezichthouder wordt geïnformeerd en ontheffing wordt verkregen handelt de gemeente 
rechtmatig. Zoals gezegd is deze situatie niet van toepassing op de gemeente Oudewater. 
 
Renteresultaat 2019 

Omschrijving  werkelijk 

Rente langlopende geldleningen € 150.704  

Ontvangen rente geldleningen € -4.573 

Rente kortlopende geldleningen € -4.630 

 Per saldo €  141.501  

 
Langlopende geldleningen 
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van het saldo van de langlopende 
geldleningen met gemiddeld rentepercentage. 
 

Datum 

Saldo 
langlopende 
geldleningen 

Gemiddeld 
rentepercentage 

1-1-2013 6.000.000 3,25% 

1-1-2014 5.800.000 3,25% 

1-1-2015 5.600.000 3,26% 

1-1-2016 5.400.000 3,26% 

1-1-2017 5.200.000 3,26% 

1-1-2018 5.000.000 3,27% 

1-1-2019 4.800.000 2,27% 

31-12-2019 8.600.000 2,27% 

 
 
In 2019 is er één langlopende geldlening aangetrokken: 
van € 4.000.000 tegen -0,25 % rente met een looptijd van 4 jaar lineair.   
 
Grote uitgaven zijn gedaan in het kader van: 

- Masterplan Binnenstad  
- Grondstoffenbeleidsplan 

 
In onderstaand overzicht worden de mutaties in de leningenportefeuille aangegeven voor 2019: 
 
Stand per 1 januari 2019   €   4.800.000 
Bij: opgenomen geldlening 2019 €   4.000.000 
Af: aflossingen in 2019 €      200.000 -/- 
Stand per 31 december 2019 €   8.600.000 
 
Het genoemde bedrag aan aflossingen betreft de reguliere aflossingen. Er zijn geen geldleningen met 
een mogelijkheid tot vervroegde aflossing. 
  
Rente 
De rentelasten worden volledig toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de 
boekwaarde van de investeringen.  
 
Verwachting voor 2020 en 2021 
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De financieringskosten (en eventueel) opbrengsten voor een gemeente hangen af van de 
rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt.  Het al dan niet aantrekken van langlopende geldleningen 
is afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatiegebieden en (grote) investeringen. 
 
De rente lijkt zich op zowel de geld- als kapitaalmarkt op een laag peil te stabiliseren, hoewel de 
ontwikkeling van rentetarieven altijd een bepaalde mate van onzekerheid kent. Deze onzekerheid 
wordt versterkt door het coronavirus. 
 
Gelet op de lijst van lopende en komende investeringen en de te verwachten inkomsten zoals: 

- Renovatie Hoenkoopse brug 
- Vervanging Pruysenbrug 
- Masterplan Binnenstad 
- Herstel N. en Z. Linschoterkades 
- Verkopen Tappersheul III. 

Is de verwachting dat de komende jaren er geen nieuwe geldleningen aangetrokken hoeven te worden. 
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PARAGRAAF 6  ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
1. Wat is het doel van deze paragraaf? 
De gemeente Oudewater heeft de openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal 
activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten bestaat de openbare ruimte 
uit een aantal kapitaalgoederen op gebied van infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), 
voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen 
onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die 
continu budgettaire middelen vergt. Doel van deze paragraaf is om daar inzicht in te geven en het 
kader te schetsen voor zes hoofdonderwerpen: integraal beleid openbare ruimte (o.a. wegen, groen, 
kunstwerken en meubilair), riolering, baggeren, sportvelden, begraafplaatsen en gebouwen. 
 
2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid 
Beheerplannen 
Voor de meerjarige onderhoudsramingen van enige omvang wordt in Oudewater gewerkt met beleids- 
en beheerplannen, waarin gekoppeld aan de keuze voor een bepaald onderhoudsniveau, een 
meerjarenraming wordt gemaakt van de kosten. Daarin worden die kosten van onderhoud gesplitst 
naar: 

• klein onderhoud (dekking kosten via exploitatie); 

• groot onderhoud (dekking kosten via exploitatie en via reserve (was voorziening); 

• vervangingen / renovatie (dekking kosten via kapitaalkrediet). 
Deze beheerplannen omvatten in principe een periode van 5 tot 10 jaar. 
 
Stand van zaken uitvoering advies accountant voor betere onderbouwing reserves. 
Naar aanleiding van het eerdere advies van de accountant  is er hard aan de slag gegaan met het 
update van de beheerplannen. Ze bleken eerder onvoldoende werkbaar en een update was gewenst. 
Daarom zijn de voorzieningen tijdelijk omgezet in reserves.  Verwacht wordt dat ze allemaal in 2020 
up to date worden gemaakt. Daarnaast wordt  samen met  team financiën ingezet op het omzetten 
van de voorziening/reserves richting de gewenste systematiek conform Woerden. 
 
Voorzieningen (tijdelijk reserves) 
Voor het groot onderhoud bestaat de keuze tussen dekking van de kosten via de exploitatie dan wel 
via een te vormen voorziening. In principe geldt dat het werken met voorzieningen de uitzondering 
moet blijven, immers in principe behoren onderhoudsuitgaven binnen de exploitatie te worden 
opgevangen. Alleen als het verloop van de uitgaven over de jaren zo schommelt dat dit de financiële 
positie van de gemeente verstoort, kan gewerkt worden met een voorziening. Over het algemeen zal 
dat alleen dan het geval zijn als sprake is van een beperkt aantal grotere objecten, waardoor het 
uitgavenniveau per jaar sterk kan variëren. Als sprake is van een groot aantal (deel)objecten kan het 
onderhoudsbudget normaliter daarover jaarlijks in redelijk gelijke delen worden verdeeld. 
 
3. Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp 
In 2019 werd gewerkt met de volgende beheerplannen: 

• AVOI en het Handboek kabels & leidingen; 

• Gemeentelijk WaterbeleidsPlan (GWP); 

• Baggerplan 2012-2021; 

• Wegenbeheersplan 2017-2026; 

• Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (MOP) 2018-2027; 

• Civieltechnische Kunstwerken 2014-2023; 

• Nota Openbare Speelruimte 2013; 

• Masterplan Binnenstad Oudewater. 
 
Kwaliteitsniveaus 
De kwaliteitsniveaus zijn in financiële zin vertaald in de begroting (zie ook programma 2). De hierna 
volgende tabel geeft weer wat de budgetten zijn voor onderhoud (interne uren en derden), overig 
(kapitaallasten, belastingen etc.) en welke beschikbaar zijn voor vervanging en reconstructie. De 
vervangings- en reconstructie-maatregelen worden daarbij gedeeltelijk via investeringen gefinancierd. 
Daarnaast zijn investeringen opgenomen die worden afgeschreven. Op grond van het in deze bijlage 
opgenomen overzicht autoriseert uw raad de kredieten. 
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 SAMENVATTING 2019 
  

Begroot 

Exploitatie 

Werkelijk 

Exploitatie 

Begroot 

Investeringen* 

Werkelijk 

Investeringen** 

A) IBOR 1-Verhardingen  714.116 692.775 972.000 691.482 

  1-Straatreiniging 1.189 11.162 0 0 

  1-Gladheidbestrijding 77.380 74.102 0 0 

  2-Groenvoorziening 240.964 240.992 0 0 

  2-Onkruidbestrijding  48.516 49.309 0 0 

  2-Speelvoorzieningen 24.404 27.112 0 0 

  3-Straatmeubilair 14.500 9.207 0 0 

  3-Verlichting 284.904 306.664 0 0 

 4-Beschoeiingen/kademuren 0 0 916.362 255.527 

 5-Civiele kunstwerken 260.156 230.288 1.687.454 975.057 

Subtotaal € 1.666.129 1.641.611 3.575.816 1.922.066 

B) Riolering 1.182.099 1.204.115 248.000 74.411 

C) Baggeren 85.694 0 0 0 

Totaal € 2.933.922 2.845.726 3.823.816 1.996.477 

 
* Inclusief doorlopende kredieten uit voorgaande jaren 
** Inclusief doorlopende verplichtingen naar 2020 
 
Overzicht hoeveelheden IBOR 
 

Areaal Hoeveelheid  Areaal Hoeveelheid 

Wegen (l) 73 km   Hagen 2.700 m2 

Verkeersborden 1.177 stuks  Gras 475.600 m2 

Civiele kunstwerken 45 stuks  Water 352.400 m2 

Lichtpunten (eigendom) 186 stuks  Beplanting 76.000 m2 

Dragers/palen 698 stuks  Wegen (opp) 577.700 m2 

 
 

De belangrijkste aandachtpunten: 
 
Ad a: IBOR  

1. Verharding (wegen), straatreiniging (inspectie om het jaar) en gladheidsbestrijding 
 
Voor het wegenonderhoud wordt op basis van de inspectie uit zomer 2018 en het wegenbeheersplan 
(2017-2026) het benodigde onderhoud bepaald. Hierin zijn de doelstellingen vanuit het IBOR vertaald 
in concrete maatregelen. Gedurende de looptijd van het beheerplan wordt waar mogelijk de 
aanwezige achterstand op het onderhoud van de verhardingen weggewerkt en wordt proactief ingezet 
op het voorkomen van achterstallig onderhoud in de toekomst. Het wegenareaal is op kwaliteitsniveau 
C onderhouden.   
 
Het wegonderhoud werd zo goed mogelijk afgestemd op het onderhoud van de rest van de openbare 
ruimte (groen, civiele kunstwerken, beschoeiingen en riolering). 
 
Financiën 
Voor het onderhoud van de verharding, straatreiniging en gladheidbestrijding zijn in 2019 de volgende 
bedragen vanuit IBOR berekend. Deze zijn meegenomen in de begroting. 
 

Investering verharding (wegen) Begroting  Jaarrekening 

Krediet Masterplan Bovengronds 2019 €    972.000 €    582.082 

Doorlopende verplichtingen naar 2020 - €    109.400 

TOTAAL €    972.000 €    691.482 
 

 
Boven op de uitgaven van de kredieten 2019 zijn verplichtingen aangemaakt voor onder andere de 
overlopende werken uit het Masterplan Binnenstad. De verplichtingen worden naar verwachting in 2020 
afgedaan. De totale waarde van deze verplichtingen per areaal is opgenomen in de tabellen. 
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Exploitatie verharding (wegen) Begroting  Jaarrekening 

Jaarrekening werken (asfalt) €    362.060 €    339.620 

Jaarrekening werken (elementen) €    352.056 €    353.155 

TOTAAL €    714.116 €    692.775 

 
Planvorming: 

• Start voorbereiding groot-onderhoud J.J. Vierbergenweg; 

• Start voorbereiding reconstructie Brede Dijk; 

• Voorbereiding en participatietraject Masterplan Binnenstad (Lange Burchwal e.o.); 

• Voorbereiding Masterplan Binnenstad (Gasplein). 
 

Realisatie: 

• Afronding uitvoering reconstructie Masterplan Binnenstad (IJsselveere); 

• (Groot) onderhoud asfaltverharding en elementenverharding. 
 
 
Straatreiniging: 

 

Exploitatie Straatreiniging  Begroting  Jaarrekening 

Jaarrekening werken €      1.189 €   11.162 

TOTAAL €      1.189 €   11.162 
 

Straatreiniging (zwerfafval en natuurlijk afval op verharding en water) is conform het IBOR uitgevoerd, 
kwaliteitsniveau B. Bij straatreiniging, machinale vegen is met name in de goten achterstand aan het 
ontstaan. Om de verbetering van C naar B te realiseren, waren daarom extra rondes nodig. Daarnaast 
is het onderhoud aan de afvalbakken conform het IBOR uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van de 
realisatie is ambtelijk uitgevoerd in samenwerking met Ferm Werk. 

 

Gladheidbestrijding: 
 

Exploitatie Gladheidbestrijding  Begroting  Jaarrekening 

Jaarrekening werken €     77.380 €     74.102 

TOTAAL €     77.380 €     74.102 

 
 

2. Groen en speelvoorzieningen (jaarlijks) 
 
Ook voor het onderhoud van het groen en de speelvoorzieningen gelden de beleidskaders vanuit het IBOR.  
 
Groen: Daarnaast zijn het concept Groenblauwe Omgevingsplan en de planning groenrenovaties de 
basis waarop het onderhoud werd uitgevoerd. Het groen is onderhouden op kwaliteitsniveau B/C.  
 
Speelplaatsen: Het regulier onderhoud van de speelplaatsen vond plaats conform de doelstellingen 
vanuit IBOR en op basis van de Nota Openbare Speelruimte uit 2013.  
 
Onkruidbestrijding: Sinds 2016 is het gebruik van chemische middelen op verharding niet meer 
toegestaan. Binnen de gemeente Oudewater is gekozen voor het borstelen en af en toe branden van 
de verharding. 
 
Financiën 
Voor het beheer van groen (gras, bomen, bermen en beplanting) en speelvoorzieningen zijn in 2019 de 
volgende bedragen vanuit IBOR berekend. Deze zijn meegenomen in de begroting.  
 

Exploitatie Onkruidbestrijding Begroting  Jaarrekening 

Jaarrekening werken €   48.516 €      33.088 

Overheveling naar 2020 - €      16.221 

TOTAAL €   48.516 €      49.309 

 
Exploitatie Speelvoorzieningen  Begroting  Jaarrekening 

Kapitaalslasten €    15.018 €     14.964 

Jaarrekening werken €      9.386 €     12.148 

TOTAAL €    24.404 €     27.112  
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Exploitatie Groenvoorziening  Begroting  Jaarrekening 

Jaarrekening werken (bomen) €      43.099 €      41.429 

Jaarrekening werken (beplanting) €      73.693 €      90.675 

Jaarrekening werken (gras) €      94.172 €      82.348 

Jaarrekening werken (watergangen/vijvers) €      30.000 €      26.540 

TOTAAL €    240.964 €    240.992 

 
 

3. Overig meubilair (5 jaarlijks) 
 
Het overige meubilair zijn onderhouden conform de doelstellingen vanuit IBOR, geldende richtlijnen en 
het vervangingsplan Meubilair. Bij vervanging werd wanneer mogelijk gekozen voor een circulaire 
invulling. Voor de openbare verlichting liep een onderhandeling met Citytec over de terugkoop van het 
areaal.  
 
Financiën 
Voor het onderhoud van het meubilair en de verlichting zijn in 2019 de volgende bedragen vanuit IBOR 
berekend. Deze zijn meegenomen in de begroting. Met dekking uit deze budgetten is het meubilair 
conform de beleidskaders van IBOR onderhouden en vervangen. 
 

Exploitatie Meubilair Begroting  Jaarrekening 

Jaarrekening werken €     14.500 €        9.207 

TOTAAL €     14.500 €        9.207 

 

Exploitatie Verlichting Begroting  Jaarrekening 

Leasekosten €    279.844 €    283.155 

Kabelstoringen eigennet - €        9.347 

Kosten herstel schade €        5.060 €      14.162 

TOTAAL €    284.904 €    306.664 

 
 

4. Beschoeiingen/kademuren (5 jaarlijks) 
 
Onderhoud en vervanging zijn ingepland op basis van inspectie en de kwaliteitsdoelstellingen vanuit 
IBOR. In 2019 zijn voor de beschoeiingen/kademuren geen onderhoudsgelden opgenomen in de 
begroting. Wel is er een investeringskrediet beschikbaar voor het uitvoeren van werkzaamheden aan 
de Lange Linschoten. De verplichtingen uit 2019 die nog niet volledig uitgevoerd waren zijn overgegaan 
naar 2020. 
 

 Investeringen Beschoeiingen Begroting  Jaarrekening 

Krediet Lange Linschoten 2019 €    916.362 €    124.401 

Doorlopende verplichtingen naar 2020 - €    131.126 

TOTAAL €    916.362 €    255.527 

 
 

5. Civiele kunstwerken (5 jaarlijks) 
 
Civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, steigers e.d.) zijn beheerd op kwaliteitsniveau B en deels op C. De 
kwaliteit wordt gebaseerd op basis van inspecties en het beheerplan kunstwerken.  
 
Financiën 
Voor het onderhoud van de civiele kunstwerken zijn in 2019 de volgende bedragen vanuit IBOR 
berekend. De verplichtingen uit 2019 die nog niet volledig uitgevoerd waren zijn overgegaan naar 2020. 
 

 

Exploitatie Civiele Kunstwerken  Begroting  Jaarrekening 

Kapitaalslasten €      36.562 €        6.542 

Jaarrekening werken €    223.594 €    223.746 

TOTAAL €    260.156  €    230.288 
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Investeringen Civiele Kunstwerken Begroting  Jaarrekening 

Krediet Hoenkoopsebrug (renovatie) €    566.200 €        9.237 

Krediet Romeijnbrug (reconstructie) €    216.254 €      84.926 

Krediet Nieuwbouw Wilh. van Pruisenbrug €    905.000 €    155.865 

Doorlopende verplichtingen naar 2020 - €    809.955 

TOTAAL € 1.687.454 €    975.057 

 
Projecten: 

• Voorbereiding groot-onderhoud van Hoenkoopsebrug; 

• Afronding reconstructie Romeijnbrug; 

• Voorbereiding en uitvoering van vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug. 
 
 

Ad B: Riolering  
Het beheer, onderhoud en vervangingen van de riolering vond in 2019 plaats op basis van het in 2019 door 
de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk WaterbeleidsPlan (GWP). Dit is een strategisch beleidsplan 
waarin de invulling van het gemeentelijk waterbeheer staat beschreven. Het belangrijkste en kostbaarste 
middel voor het gemeentelijk waterbeheer zijn de riolering en bijbehorende voorzieningen. In het GWP zijn 
de aanwezige voorzieningen, beheer (onderhoud) en vervanging van de voorzieningen, de 
verbetermaatregelen en een overzicht van de financiële gevolgen opgenomen. Prioriteit heeft hierbij het 
wegwerken van de aanwezige wateroverlast.  
 
Financiën 
In financieel opzicht is het uitgangspunt een kostendekkende exploitatie via de tarieven. Wanneer 
sprake is van een incidentele verstoring (pieken of dalen) wordt een en ander geëgaliseerd door een 
bijdrage uit of storting in de voorziening Riolering. Hiermee wordt gezorgd voor kostendekkend 
waterbeheer vanuit de rioolheffing voor de lange termijn. 

 
Exploitatie Riolering Begroting Jaarrekening 

Storting voorziening riolering €    542.166 €    484.883 

Jaarrekening werken €    639.933 €    719.232 

TOTAAL € 1.182.099 € 1.204.115 

 
Investeringen Riolering Begroting Jaarrekening 

Krediet Masterplan Ondergronds 2019 €    248.000 €     41.459 

Doorlopende verplichtingen naar 2020 - €     32.952 

TOTAAL €    248.000 €     74.411 

 
In 2019 zijn diverse projecten uitgevoerd. Een deel van de projecten loopt door in 2020 en verder. 
Vandaar dat nog niet alle middelen daadwerkelijk zijn uitgegeven. Dit zal in 2020 gaan gebeuren. De 
totale waarde van deze verplichtingen per areaal is opgenomen in de tabellen. 

• Reconstructies waarbij riolering is vervangen zijn samen met verharding opgepakt (zie overzicht 
verhardingen); 

• Onderhoud diverse gemalen (gemeente breed). 

 

Ad C: Baggeren 
Het baggeronderhoud in 2019 vond plaats op basis van het vastgestelde baggerplan en de gemaakte 
afspraken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wegens de PFAS-problematiek is het 
baggerplan herijkt. Hierdoor is niet het volledige baggerplan uitgevoerd. Dit wordt als er nieuwe afspraken 
zijn gemaakt in 2020 ingehaald 
 
Financiën 
 

Exploitatie Baggeren  Begroting Werkelijk 

Onttrekking voorziening €    -39.000 €    -34.726 

Jaarrekening werken €   124.694 €     34.726 

TOTAAL €     85.694 €         0,00 
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Gebouwen 
  
Gemeentelijk vastgoed 
Adviesbureau BV-kwadraat heeft eind 2017 het MOP geactualiseerd voor de periode 2018-2027. 
Hierbij zijn de gebouwen beoordeeld op basis van de NEN-2767. De raad heeft toen vastgesteld dat de 
gebouwen op een redelijk niveau (3-4) onderhouden dienen te worden. Na de actualisatie is er 
geconstateerd dat de bestaande budgetten niet voldoende zijn om de gebouwen op het gewenste 
kwaliteitsniveau te onderhouden. Het saldo van de reserve meerjarenonderhoudsprogramma 
gebouwen bedraagt per 31 december 2019 € 1.898.566. In 2022 zal deze reserve totaal uitgeput zijn. 
Vanwege de aanstaande uitputting en de onzekere toekomst van bepaalde vastgoedobjecten worden 
minder noodzakelijke onderhoudsmaatregelen uitgesteld, zodat er meer tijd is om een plan te bedenken 
voor de toekomst van het gemeentelijk vastgoed. De gemiddelde kwaliteit van het gemeentelijk 
vastgoed ligt nu op 2,76.  
 
In 2019 zijn de woning aan de Papekopperstraatweg verkocht.  
Bij de Klepper wordt onderzocht of het verbouwd/gerenoveerd kan worden. 
Het afstoten van het Stadskantoor is opgenomen in de meerjarenbegroting. 
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PARAGRAAF 7  GRONDBELEID 
 
1. Wat is het doel van deze paragraaf? 
Het doel is om aan te geven in hoeverre de gemeente Oudewater grondbeleid heeft en hoe wordt 
omgegaan met besluitvorming. Tevens wordt duidelijk welke projecten/complexen er lopen. 
 
2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid 
Sinds de invoering van het dualisme was het beleid dat besluiten van aan- en verkopen door het 
college genomen werden. Met ingang van de samenwerking met Woerden worden de belangrijkste 
besluiten door de Raad genomen, zoals de vaststelling van de exploitatieopzet en voor de jaarlijkse 
budgetten in de Begroting, met eventuele aanpassing in de bestuursrapportage of in de jaarrekening. 
Tevens wordt de jaarlijkse herziening voorgelegd aan de raad. Besluiten tot verkopen zijn aan het 
college, voor zover ze binnen de exploitatieopzet vallen. 
   
De gemeente voert geen actief grondbeleid. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat Oudewater 
in het Groene Hart ligt en niet buiten de rode contour mag bouwen. Thans wordt onderzocht of op 
basis van de in ontwikkeling zijnde provinciale structuurvisie het mogelijk is om grond buiten de rode 
contour te verwerven ten behoeve van woningbouw en industrie.  
 
De planning van het woningbouwprogramma is onder andere afhankelijk van de ontwikkeling van de 
Westerwal, het Volkshuisvestingsplan en het huisvestingsbeleid. 
 
Verkoopprijzen 
Woningbouwgrond 
Verkoop vindt plaats op basis van het woningbouwprogramma met prijzen vanuit het complex voor de 
grondexploitatie De Noort Syde II (DNS II), zoals opgenomen in de Herziening. Er wordt sinds 2014 
gerekend met € 253 m2 voor goedkoop en met vaste kavelprijzen met uitgangspunt € 400,- m2 voor 
2^kap woningen. Voor middeldure koopwoningen was de prijs € 326 m2 per 1-1-2012 en voor vrije 
kavels € 450 m2.  
 
Grond voor gestapelde bouw 
De uitgangspunten voor verkoopprijzen van gestapelde bouw zijn vastgesteld in het besluit van het 
college van 30-3-2010: 

• gestapelde bouw (2 woonlagen) en niet bouwrijp = verkoopprijs + 50%;  

• niet gestapelde bouw en niet bouwrijp = verkoopprijs -/- 25%; 

• gestapelde bouw (3 woonlagen) en bouwrijp = verkoopprijs + 150%; 

• gestapelde bouw (2 woonlagen) en bouwrijp = verkoopprijs + 75%. 
De verkoopprijs wordt bepaald aan de hand van wat voor type woning(en) het betreft: Goedkoop, 
middel of duur (bijvoorbeeld 2^kap of vrije kavel). 
 
Openbare grond 
Soms wordt grond verkocht die als openbare grond gebruikt gaat worden. In de Herziening 1-1-2013 
is besloten geen indexering meer toe te passen waardoor de prijs vaststaat op € 50 m². 
 
Industriegrond 
De laatste jaren is er geen industriegrond verkocht. De prijs is € 240 per m² en er wordt geen 
indexering meer op toegepast. Als de grond in een lopend complex ligt, dan wordt de opbrengst 
meegenomen in de exploitatie en anders wordt de opbrengst toegevoegd aan de algemene reserve. 
In de raad van maart 2018 is de voorlopige exploitatieopzet voor de Uitbreiding Tappersheul 
besproken en met twee aanvullende amendementen goedgekeurd. Het complex betreft ± 30.000 m2 
te verkopen industriegrond. De verkoopprijs bedraagt € 272,50 per m2 grond en is geïndexeerd per 1 
januari 2019. De verkoopprijs blijft daarmee binnen de bandbreedte van amendement 1. De prijs per 
1-1-2020 is afgerond € 278 per m2 grond. 
Een zone voor afschermend groen ter grootte van circa 8,5 ha is aangekocht. Aan grond nog te 
bestemmen voor maatschappelijke doeleinden is een voorlopige verkoopwaarde toegekend van € 25 
m2 (amendement 2).      
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Snippergroen 
De beleidslijn is dat verkoop van (snipper)groenstroken aan het college is. De prijs is € 185 per m² en 
er vindt geen indexering meer plaats. Als de grond in een lopend complex ligt, dan wordt de opbrengst 
meegenomen in de exploitatie en anders wordt de opbrengst toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Verhuur gronden 
In 1995 is gestart om het aantal verhuurde strookjes grond terug te dringen. Het was de bedoeling al 
deze verhuurde stukjes grond te verkopen en als niet verkocht kon worden (door kabels etc.) om dan 
de huurprijs aan te passen. Inmiddels zijn de meeste strookjes grond bij particuliere woningen 
verkocht of is de huur aangepast. Uitgangspunt voor huuraanpassing was dat huur minimaal € 22,69 
(administratiekosten) en € 1,36 per m² moest bedragen. 
 
3. Uitgangspunten voor grondexploitaties 
Verkoopcriteria 
Er worden (naast verkopen aan particulieren) alleen nog gronden aan de Woningbouwvereniging 
Oudewater (WBVO) of aannemers verkocht via de ABC-constructie en daarbij de voorwaarde dat de 
grond voor dezelfde m² prijs doorverkocht wordt aan de uiteindelijke kopers. De aangeboden 
koopovereenkomsten hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. 
 
Industriegrond 
In het kader van de ontwikkeling van Uitbreiding Tappersheul is beleid geformuleerd met betrekking 
tot de aan- en verkoop van gronden plus de daarbij behorende prijzen. 
 
Woningbouw 
Verkoop vindt plaats op basis van het woningbouwprogramma met prijzen vanuit de grondexploitatie 
Noort Syde II. 
 
4. Toelichting per exploitatiegebied 
Woningbouwcomplex De Noort Syde II 
De Noort Syde II kan in 2019 nog niet afgesloten worden omdat de overdracht van het laatste perceel 
nog niet heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in 2020 gebeurt. Er worden in 2020 geen 
kosten meer verwacht.. 
 
Uitbreiding industrieterrein met Tappersheul III 
De provincie heeft onder voorwaarde van revitalisering/herstructurering van Tappersheul I en II 
toestemming gegeven voor uitbreiding van het industrieterrein (met 3 ha uitgeefbaar).  
De voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor begin 2017 opgestart. Inmiddels heeft het 
uitgiftebeleid vorm gekregen en is grond aangekocht voor de ontwikkeling en de omzoming. Het 
stedenbouwkundig plan is opgesteld en een bestemmingsplan is in voorbereiding. De in maart 2018 
vastgestelde grondexploitatie was het financiële kader. Deze grondexploitatie is in 2019 herzien op 
basis van actuele inzichten en uitgangspunten, waaronder een vastgesteld stedenbouwkundig plan. 
De huidige grondexploitatie betreft een actualisatie (prijspeil 1-1-2020) van de in 2019 herziene 
grondexploitatie en kent een voordelig saldo. Dit positieve resultaat dient conform afspraken met de 
provincie te worden ingezet voor de revitalisatie van Tappersheul I/II. 
 
Voor grondexploitaties gelden risico’s. De kosten van verwerving, milieumaatregelen, bouw- en 
woonrijp en plankosten kunnen mee- en tegenvallen, de uitkomst van aanbestedingen is niet altijd 
voorspelbaar en de inkomsten uit – of het moment van - grondverkoop kunnen wijzigen door 
conjuncturele ontwikkelingen of wijzigende behoefte bij de afnemers. Een meer specifiek risico voor 
de grondexploitatie Tappersheul III is vertraging, welke het gevolg kan zijn van onder andere de 
bestemmingsplanprocedure en de Coronacrisis. 
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I.3  BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 Programmaresultaten 2019 

Bijlage 2  Budgetoverhevelingen 
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BIJLAGE 1  PROGRAMMARESULTATEN 2019 
De niet (volledig) behaalde resultaten staan met toelichting ook in de programmarapportage (hoofddocument) 
 
Programma 1 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Een transparant bestuur          
1.1 Een aanspreekbaar, zichtbaar en 

bereikbaar bestuur. 
1.1.1 De omvang van het college van burgemeester en 

wethouders wordt in overeenstemming gebracht met de 
wens tot ontwikkeling van de organisatie, en de 
politieke realiteit van een coalitie van drie partijen. 

1.1.1.1 De formatie aan wethouders wordt uitgebreid van 1.5 
naar 2.25 fte. 

Groeneweg � 

1.1 Een aanspreekbaar, zichtbaar en 
bereikbaar bestuur. 

1.1.2 Het college kan representatieve verplichtingen naar de 
samenleving vervullen, en in bestuurlijke netwerken 
opereren. 

1.1.2.1 Teneinde het college in staat te stellen zijn 
zichtbaarheid te vergroten, de aansluiting met de 
maatschappij te onderhouden en zijn bestuurlijke 
verplichtingen te kunnen vervullen is het noodzakelijk 
dat het representatiebudget wordt aangepast.  

Groeneweg � 

1.2 Een goed geïnformeerde 
bevolking. 

1.2.1 Inwoners krijgen feitelijke informatie over wat zich in 
commissie- en gemeenteraadsvergaderingen afspeelt. 

1.2.1.1 De gevraagde ruimte voor de gemeentepagina wordt 
licht uitgebreid zodat verslagen door de gemeente 
kunnen worden gepubliceerd zonder afbreuk te doen 
aan de overige informatievoorziening. 

Groeneweg � 

  2. Een professionele organisatie        
2.1 Een goede, slagvaardige, 

professionele organisatie.  
2.1.1 Tevredenheid en waardering voor de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de gehele diversiteit van inwoners:  
- We scoren minimaal het rapportcijfer 8 bij het 
doorlopende balie-tevredenheidsonderzoek in 2019.  

2.1.1.1 Verstrekken van de documenten volgens landelijk 
vastgestelde richtlijnen en normen. Met aanvragen op 
afspraak. 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.2 We scoren minimaal het rapportcijfer 8 bij het 
voltrekken van een huwelijk in 2019. 

2.1.2.1 Sluiten van huwelijken en geregistreerd 
partnerschap en de verwerking hiervan in de BRP. Met 
de mogelijkheid om gebruik te maken van onze vaste 
locaties en vrije locaties. Keuzevrijheid m.b.t. 
trouwambtenaar mogelijk. 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.3 De gemeente is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 
17.00 op 14 0348. 

2.1.3.1 Verstrekken van telefonische informatie en aannemen 
meldingen en klachten openbare ruimte. Snel, 
deskundig en vriendelijk met als doel een tevreden 
klant. 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.4 We gaan in 2019 een nulmeting doen van de 
dienstverlening onze digitale kanalen.  

2.1.4.1 Welke kanalen hebben of willen we? Wat willen we 
meten? Welke instrumenten zetten we daarvoor in. 
Welke doelen bepalen voor de dienstverlening in 2020? 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.5 We gaan de maatregelen nemen die verplicht zijn in het 
kader van de Wet digitale toegankelijkheid.  

2.1.5.1 Uitvoering geven aan de nota digitale toegankelijkheid. Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.6 Eind 2019 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 
0348 95% bedragen. 

2.1.6.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele 
ICT omgeving. 

Groeneweg � 
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taat 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.7 Eind 2019 zal de telefonische bereikbaarheid van alle 
afdelingen 85% bedragen. 

2.1.7.1 De afdelingen verantwoordelijk laten zijn (opnemen 
domeinplannen) van eigen bereikbaarheid. Met 
verbeterde digitale rapportagetools.  

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.8 Eind 2019 hebben we de norm van de zelfevaluaties 
gehaald.  

2.1.8.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit 
te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging.  
De zelfevaluatie bestaat uit een tweetal controles van 
de reisdocumenten en de BRP die deel uit maken van 
de ENSIA lijst. 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.9 Inzet Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vergroten d.m.v. 
uitbreiding fte. 

2.1.9.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en 
adresfraude tegen te gaan. 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.10 Inzet aanpak persoonsidentificatie uitbreiden door elk 
aangeboden legitimatiebewijs te controleren. 

2.1.10.1 Door juiste kennis van de medewerkers en 
aangeschafte Keesing programmatuur dit 
bewerkstelligen. 

Groeneweg � 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.11 Vlekkeloze organisatie, presentatie en vaststelling van 
de PS en WS en EP verkiezingen. 

2.1.11.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren volgens draaiboek 
verkiezingen. 

Groeneweg � 

  3. Cluster Openbare Orde en Veiligheid        
3.1 Tegengaan van ondermijning van 

de rechtstaat. 
3.1.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de 

gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt 
vastgesteld, wordt bepaald aan de hand van een 
nulmeting in 2019. 

3.1.1.1 • Uitvoeren van een nulmeting ondermijningsbeeld in 
Oudewater 

• Aanpassen Bibob-beleid 
• Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op 
het gebied van bewustwording 
• Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, 
etc.) burgemeester 
• (Meer) gebruik maken van meld misdaad anoniem. 

Groeneweg � 

3.1 Tegengaan van ondermijning van 
de rechtstaat. 

3.1.2 Binnen 2 jaar is minimaal 50 tot 100% van het 
horecabeleidsveld geactualiseerd, benodigd als 
uitgangspositie voor verdere aanpak van ondermijning, 
overlast en criminaliteit (integraal met OOV). 

3.1.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, 
handhaving en veiligheid is er goede afstemming zodat 
er sprake is van een integrale aanpak. Actualisatie van 
het horecabeleidsveld (horeca, evenementen, 
ondermijning, Bibob, paracommercie, vergunningen) 
passend binnen het budget. 

Duindam 
en 
Groeneweg 

� 

3.2 Voorkomen van nieuwe aanwas 
en verminderen van recidive. 

3.2.1 In 2019 worden maximaal 8 actieve PGA 
(persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd 
behandeld. 

3.2.1.1 • Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-
overleggen 
• Monitoring en coördinering van acties op de 
leefgebieden van de ketenpartners 
• Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en 
familie 
• Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten 

Groeneweg � 

 4. Veilig en gezonde leefomgeving         
4.1 Leefbaarheid in de wijk is 

verbeterd. 
4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 

verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.1 Inzet op preventie (open gesprekken en handhaven 
waar nodig). 

Duindam 
en 
Groeneweg 

� 
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4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.2 Oog- en oorfunctie van toezichthouders en Boa's 
versterken en zichtbaarheid/ aanspreekbaarheid 
vergroten. 

Duindam 
en 
Groeneweg 

� 

4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.3 We evalueren de doelstellingen uit het 
handhavingsuitvoeringsplan (HUP) en laten het college 
bij vaststelling van een nieuw HUP zonodig andere 
handhavingsprioriteiten vaststellen zodat het gestelde 
resultaat/doelstelling behaald kan worden. 

Duindam 
en 
Groeneweg 

� 

4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.4 Opstellen raming voor benodigde (structurele en 
incidentele) handhaving.  

Duindam 
en 
Groeneweg 

� 

4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.5 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, 
handhaving en veiligheid is er goede afstemming zodat 
er sprake is van een integrale aanpak. 

Duindam 
en 
Groeneweg 

� 

 
 
Programma 2 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Stimuleren economie met betere bereikbaarheid        
1.1 Bedrijventerreinen zijn bereikbaar. 1.1.1 Verbeteren verkeersveiligheid & afwikkeling van de 

verkeersstromen van de Vierbergenweg. 
1.1.1.1 Onderzoek verbetering verkeersafwikkeling 

bedrijventerreinen uitvoeren. 
Kok � 

1.1 Bedrijventerreinen zijn bereikbaar. 1.1.1 Verbeteren verkeersveiligheid & afwikkeling van de 
verkeersstromen van de Vierbergenweg. 

1.1.1.2 Ruimtelijke, juridische en financiële consequenties van 
kruispuntoplossing zijn in beeld. 

Kok � 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.1 De fietspaden zijn goed onderhouden, waar mogelijk in 
asfalt en voldoende breed. 

Kok � 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.2 Bestemmingen rondom Oudewater staan op de 
fietsbewegwijzering. 

Kok � 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.3 Fietsroutes zijn bewegwijzerd. Kok (voor 
utilitaire 
routes) 

� 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.4 Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug. Kok � 

1.3 Wegen in het buitengebied zijn 
veilig. 

1.3.1 Wegen in het buitengebied worden veiliger en minder 
intensief gebruikt. 

1.3.1.1 Onderzoek naar de omvang van sluipverkeer in het 
buitengebied. 

Kok � 

1.3 Wegen in het buitengebied zijn 
veilig. 

1.3.1 Wegen in het buitengebied worden veiliger en minder 
intensief gebruikt. 

1.3.1.2 Onderzoek naar verbetering verkeersveiligheid wegen 
in het buitengebied i.s.m. Lopikerwaard Streekfonds. 

Kok � 

1.3 Wegen in het buitengebied zijn 
veilig. 

1.3.1 Wegen in het buitengebied worden veiliger en minder 
intensief gebruikt. 

1.3.1.3 Aandringen op aanpassing van navigatiesystemen, 
zodat er geen of minder sluip- en dwaalverkeer meer is. 

Kok � 
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taat 

 2. Duurzaam Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)      
2.1 Bewoners ervaren zo min 

mogelijk wateroverlast. 
2.1.1 Riolering wordt afgekoppeld en infiltratiemogelijkheden 

in de omgeving worden vergroot. 
2.1.1.1 Onderzoek naar de mogelijkheid van gescheiden 

hemelwaterafvoer bij vernieuwing van de riolering. 
Lont � 

2.1 Bewoners ervaren zo min 
mogelijk wateroverlast. 

2.1.1 Riolering wordt afgekoppeld en infiltratiemogelijkheden 
in de omgeving worden vergroot. 

2.1.1.2 Onderzoek naar mogelijkheden om verstening tegen te 
gaan en ontstening te bevorderen. 

Lont � 

2.2 De kwaliteit van de leefomgeving 
is hoog 

2.2.1 Het beheer van de openbare ruimte is geoptimaliseerd 
op basis van ambities en de beschikbare financiële 
middelen. 

2.2.1.1 Er vindt een herijking plaats van het uitvoeringsplan 
beheer openbare ruimte. 

Kok � 

2.2 De kwaliteit van de leefomgeving 
is hoog 

2.2.2 Inrichtingseisen en richtlijnen worden vastgelegd. 2.2.2.1 Er wordt een nota parkeernormen opgesteld. Kok � 

 3. Aantrekkelijke en veilige inrichting van de binnenstad      
3.1 Binnenstad heeft een goede 

aantrekkelijke en veilige inrichting. 
3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.1 Verbinding maken tussen de binnenstad en de 

Westerwal. 
Kok � 

3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.2 De Visbrug wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Kok � 

3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.3 In gesprek gaan met bewoners, winkeliers, NOVO, 
horeca, hulpdiensten en andere betrokkenen over de 
(on)mogelijkheden van het autoluw maken van de 'H'. 

Kok � 

3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.4 Onderhoudsprojecten voor de binnenstad worden 
uitgevoerd conform planning Master Plan. 

Kok � 

  
Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-

taat 

 4. Een nieuwe wijze van afvalinzameling brengt de gemeente op weg naar 100kg restafval per persoon per jaar   
4.1 Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke 

afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de 
afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug 
te dringen tot 100 kilo per jaar. Dit gelet op de 
door de raad 
aangenomen motie om de afvalstoffenstroom 
terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie 
van onder andere de VNG en het Ministerie van 
Infra en Milieu. 

4.1.1. Inwoners bieden minder restafval aan en meer 
grondstoffen. 

4.1.1.1 De afvalinzameling faciliteert inwoners 
door een nieuwe wijze van inzamelen. 

Lont � 

4.1 Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke 
afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de 
afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug 
te dringen tot 100 kilo per jaar. Dit gelet op de 
door de raad 
aangenomen motie om de afvalstoffenstroom 
terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie 
van onder andere de VNG en het Ministerie van 
Infra en Milieu. 

4.1.1. Inwoners bieden minder restafval aan en meer 
grondstoffen. 

4.1.1.2 Inwoners worden geïnformeerd en 
geënthousiasmeerd. 

Lont � 
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4.1 Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke 
afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de 
afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug 
te dringen tot 100 kilo per jaar. Dit gelet op de 
door de raad 
aangenomen motie om de afvalstoffenstroom 
terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie 
van onder andere de VNG en het Ministerie van 
Infra en Milieu. 

4.1.1. Inwoners bieden minder restafval aan en meer 
grondstoffen. 

4.1.1.3 Het composteren van groen wordt 
gestimuleerd. 

Lont � 

4.2 De kosten van afval inzamelen en verwerken 
nemen de komende jaren fors toe o.a. door de 
verhoging van de verbrandingsbelasting: een 
nieuwe wijze van inzamelen verlaagt de kosten. 

4.2.1 Met een nieuwe wijze van afval inzamelen lopen de 
kosten minder hoog op. 

4.2.1.1 Door minder restafval aan te bieden 
worden de verwerkingskosten lager. 

Lont � 

 5. Samen met inwoners houden we de gemeente schoon en opgeruimd    
5.1 een schone leefomgeving vergroot een gevoel 

van veiligheid en welbevinden bij inwoners; het is 
belangrijk voor de volksgezondheid. 

5.1.1 De gemeente biedt een nette en hygiënische 
leefomgeving. 

5.1.1.1 Elke maandag en vrijdag worden de 
prullenbakken geleegd. Er is 
beeldkwaliteit B (CROW) afgesproken 
voor de woonwijken en beeldkwaliteit A 
(CROW) voor de binnenstad van 
Oudewater. 

Lont � 

5.1 een schone leefomgeving vergroot een gevoel 
van veiligheid en welbevinden bij inwoners; het is 
belangrijk voor de volksgezondheid. 

5.1.2 Inwoners zijn actief in zwerfafval verzamelen 
(zwerfafvalambassadeurs). 

5.1.2.1 Zwerfafvalambassadeurs worden 
gefaciliteerd. Tweemaal per jaar 
worden ze uitgenodigd voor een 
bijeenkomst (dank en uitwisseling). 

Lont � 

 
Programma 3 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl      
1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 

ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

1.1.1.1 Een 12-maanden zwembad realiseren op Noort 
Syde met SBZO als partner, dat past binnen de 
bestaande gemeentelijke budgettaire ruimte. 

Duindam � 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

1.1.1.2 Herijken en uitvoeren nota openbare 
speelruimte. 

Kok � 
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1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

1.1.1.3 De mogelijke gevolgen bezien van de nieuwe 
BTW van de nieuwe BTW compensatie 
regelingen. 

Kok � 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.2 Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het 
welzijn en het behouden en versterken van de 
zelfredzaamheid van mensen door het versterken van de 
verbinding tussen de nulde en eerstelijnszorg. 

1.1.2.1 Bevorderen van de samenwerking tussen 
sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties. 

Kok � 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.2 Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het 
welzijn en het behouden en versterken van de 
zelfredzaamheid van mensen door het versterken van de 
verbinding tussen de nulde en eerstelijnszorg. 

1.1.2.2 Actief communiceren van de beschikbare 
regelingen en voorzieningen in het financieel 
mogelijk maken van sporten. 

Duindam � 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.3 Jeugdigen, ouderen en kwetsbare inwoners voldoen aan 
de beweegrichtlijn. 

1.1.3.1 Onderhouden subsidierelaties met 
sportverenigingen, speeltuinverenigingen, 
BESMO, Sporthal Oudewater en SBZO. 

Kok � 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.3 Jeugdigen, ouderen en kwetsbare inwoners voldoen aan 
de beweegrichtlijn. 

1.1.3.2 Ruimte geven aan nieuwe initiatieven m.b.t. 
gezondheid en bewegen. 

Kok � 

1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht. 1.2.1 Het percentage inwoners met overgewicht daalt met 1%; 
het percentage inwoners dat voldoet aan de 
beweegrichtlijn stijgt met 1% (beide t.o.v. de GGD monitor 
2017). 

1.2.1.1 Uitvoeren inzet op gezond gewicht volgens de 
nota lokaal gezondheidsbeleid. 

Kok � 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.1 Uitvoeren inzet op participatie van inwoners in 
een kwetsbare positie volgens de nota lokaal 
gezondheidsbeleid, onder andere op het thema 
eenzaamheid.  

Kok � 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.2 Realiseren van snelle (burger) hulpverlening bij 
hartstilstanden.  

Kok � 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.3 Informeren van en overleggen met eerstelijns 
(ouderen)zorg en het voorliggend veld. 

Kok � 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.4 Accountmanagement GGD: voorbereiden 
bestuurlijk overleg, voorbereiden zienswijzen op 
kadernota en begroting(swijzigingen). 

Kok � 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.1 Coördinatie Nuchter Verstand: afspraken maken 
over preventie en handhaving. 

Kok � 
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1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.2 Invulling geven aan gerichte preventie en 
voorlichting aan mogelijke betrokken partijen 
zoals ouders, scholen, jongeren, volwassenen 
en ouderen. 

Kok � 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.3 Uitvoeren inzet op alcohol- en drugsgebruik 
volgens de nota lokaal gezondheidsbeleid. 

Kok � 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.4 Versterken van de relatie tussen preventie en 
handhaving. 

Duindam � 

 2. Gezond en veilig opgroeien         
2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 

thuis, op school en in de vrije tijd. 
2.1.1 Voor jeugdigen en hun ouders is een breed aanbod aan 

lokale algemene voorzieningen beschikbaar, dat aansluit 
bij de bestaande infrastructuur als school, kinderopvang, 
(sport)vereniging en vrijwilligersorganisaties. 

2.1.1.1 We doen een inventarisatie van de behoefte aan 
algemene voorzieningen (onderdeel van 
maatschappelijke agenda). 

Duindam 
en Kok 

� 

2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.1 Voor jeugdigen en hun ouders is een breed aanbod aan 
lokale algemene voorzieningen beschikbaar, dat aansluit 
bij de bestaande infrastructuur als school, kinderopvang, 
(sport)vereniging en vrijwilligersorganisaties. 

2.1.1.2 Verkennen doorontwikkeling jongerenwerk. Duindam  � 

2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.2 Indien sprake is van (complexe) 
echtscheidingsproblematiek, is de juiste hulp tijdig 
beschikbaar en makkelijk vindbaar  

2.1.2.1 We onderzoeken de behoefte en volgen de 
aanbevelingen uit het Uitvoeringsprogramma 
Scheiden zonder Schade (in ontwikkeling door 
ministerie VWS). 

Duindam 
en Kok 

� 

2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.3 Professionals zijn voldoende toegerust om de meldcode 
en verwijsindex volgens protocol te gebruiken  

2.1.3.1 We organiseren i.s.m. Veilig Thuis trainingen en 
bijeenkomsten voor professionals. 

Duindam 
en Kok 

� 

 3. We bieden jeugdigen en hun ouders hulp waar nodig       
3.1 We zorgen voor een effectiever 

zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.1 We geven vervolg aan het project Verder Thuis. Duindam � 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.2 Continueren en uitbreiden 
Onderwijszorgarrangementen basisonderwijs. 

Duindam � 
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3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.3 We zetten in op een sterke regionale 
samenwerking op dit thema, bijvoorbeeld door 
deel te nemen aan het op te richten platform 
voor innovatie en transformatie. 

Duindam � 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.4 We volgen de aanbevelingen uit het regionale 
onderzoek naar de afbouw van essentiële 
functies: o.a. maatwerktafels, taskforce 
gezinsvormen. 

Duindam � 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van 
Jeugdhulp. Het Stadsteam verwijst meer door naar 
Jeugdhulp dan in 2018, ten opzichte van andere 
verwijzers.  

3.1.2.1 We doen, in samenhang met o.a. 
maatschappelijke ondersteuning, een voorstel 
voor een nieuwe vorm van de toegang tot zorg, 
met de mogelijkheid tot het bieden van 
intensievere begeleiding (casemanagement). 

Duindam 
en Kok 

� 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van 
Jeugdhulp. Het Stadsteam verwijst meer door naar 
Jeugdhulp dan in 2018, ten opzichte van andere 
verwijzers.  

3.1.2.2 We intensiveren en faciliteren de samenwerking 
tussen Stadsteam, huis-/jeugdartsen, SAVE en 
gemeente door terugkerende overleggen.  

Duindam � 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van 
Jeugdhulp. Het Stadsteam verwijst meer door naar 
Jeugdhulp dan in 2018, ten opzichte van andere 
verwijzers.  

3.1.2.3 We sorteren voor op een inkoop met minder 
aanbieders, binnen de huidige afspraken in 2019 
en in aanloop naar de nieuwe inkoop in 2020. 
We houden daartoe een marktconsultatie. 

Duindam 
en Kok 

� 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

3.1.3.1 We ontwikkelen een Dashboard Sociaal Domein 
op basis van de beschikbare cijfers. 

Duindam 
en Kok 

� 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

3.1.3.2 In de zorgpaden bouwen we een signaal in, 
zodat de toegang weet dat zij op casusniveau 
met zorgaanbieders in overleg moeten. 

Duindam 
en Kok 

� 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.4 In 2020 zit geen enkel kind of jongere langer dan drie 
maanden thuis zonder een passend aanbod van 
onderwijs en/of zorg. 

3.1.4.1 Uitvoeren notitie 'Van thuiszitten naar 
schoolgaan'. Doorontwikkelen regionale 
samenwerkingsagenda Passend Onderwijs.  

Duindam  � 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.5 Het percentage dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek). 

3.1.5.1 Opdracht geven tot uitvoering van een jaarlijks 
cliënttevredenheidsonderzoek. 

Duindam 
en Kok 

� 
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 4. Inwoners zijn zelfredzaam        
4.1 Inwoners vinden zoveel mogelijk 

oplossingen binnen het eigen sociaal 
netwerk. 

4.1.1 • Toename van het aantal mantelzorgers dat betrokken is 
bij hulp- en ondersteuningsvragen 
• Stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers 
• Toename van het aantal mantelzorgers dat zich 
ondersteund voelt. 

4.1.1.1 Uitvoering geven aan het 'actieplan mantelzorg':  
Inzetten op ondersteuning informele zorg 
Informatievoorziening over mogelijkheden 
mantelzorgondersteuning (waaronder 
respijtzorg). 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.1 De gemeenschap heeft aandacht voor eenzaamheid/ 
Structureel bestrijden van eenzaamheid onder ouderen: 
• Eenzaamheid onder ouderen neemt af. 

4.2.1.1 Stimuleren van samenwerking tussen partijen 
die (gezamenlijk) iets tegen eenzaamheid 
kunnen doen. 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.1 De gemeenschap heeft aandacht voor eenzaamheid/ 
Structureel bestrijden van eenzaamheid onder ouderen: 
• Eenzaamheid onder ouderen neemt af. 

4.2.1.2 Verkennen van een "lokale coalitie tegen 
eenzaamheid" 
(www.samentegeneenzaamheid.nl). 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.1 Beleidsregels ontwikkelen voor subsidies 
vrijwilligersorganisaties (welzijn). 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.2 Onderzoeken mogelijkheden inrichten platform, 
'open tafel' voor vrijwilligers, organisaties en/of 
verenigingen. 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.3 Plan van aanpak inzake mobiliseren, 
coördineren en bevorderen van de 
samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties. 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.4 Uitvoeren subsidieproces preventieve 
voorzieningen. 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.5 Accountmanagement algemene voorzieningen, 
handhaven subsidieafspraken. 

Kok en 
Duindam 

� 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.6 Verkennen mogelijkheden voor huiskamer van 
de stad - in relatie tot ontwikkeling De Klepper. 

Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.7 Inzetten ondersteuning informele zorg. Kok � 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.3 Lokale samenleving uitdagen, ruimte voor nieuwe 
initiatieven  

4.2.3.1 Onderzoek naar de potenties van 
maatschappelijk initiatievenbudget. 

Kok � 
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4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.1 Verkennen mogelijkheden voor levendige 
ontmoetingsplaats (huiskamer van de stad) - in 
relatie tot ontwikkeling De Klepper. 

Kok � 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.2 Ontwikkelen indicatievrije dagbesteding Kok � 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.3 Voor (met name) de doelgroep oudere inwoners 
een ontwikkelagenda maken voor de versterking 
van de verbinding tussen 0e- en 1e-lijnszorg (en 
tussen sociaal en medisch domein). 

Kok � 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.4 Bestaande subsidies worden inhoudelijk getoetst 
op aansluiting bij de Maatschappelijk effecten uit 
de begroting. 

Kok � 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.2 Inwoners zijn bekend met algemene voorzieningen. 4.3.2.1 Lanceren digitale sociale kaart. Kok � 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.2 Inwoners zijn bekend met algemene voorzieningen. 4.3.2.2 Bekendheid Stadsteam vergroten met een 
communicatiecampagne. 

Kok � 

 5. Inwoners die niet zelfredzaam zijn, worden actief ondersteund door de gemeente    
5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 

worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.1 Het Stadsteam werkt efficiënter. 5.1.1.1 We doen, in samenhang met o.a. jeugd, een 
voorstel voor een nieuwe vorm van de toegang 
tot zorg, met de mogelijkheid tot het bieden van 
intensievere begeleiding(casemanagement) en 
betrekken dit bij aanbestedings-/ subsidietraject 
2020. 

Kok � 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.1 Het Stadsteam werkt efficiënter. 5.1.1.2 Uitvoeren plan 'Psychisch kwetsbare inwoners 
van Oudewater'. 

Kok � 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.1 Het Stadsteam werkt efficiënter. 5.1.1.3 Relatie Stadsteam en informele zorg versterken, 
Inzetten ondersteuning informele zorg. 

Kok � 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.2 Alle meldingen bij het Stadsteam worden op een juiste 
manier afgehandeld. 

5.1.2.1 Goede signalering van Veilig Thuis zaken; 
meldcode (huiselijke geweld en 
ouderenmishandeling). 

Duindam 
en Kok 

� 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.3 Kwetsbare inwoners zijn naar daginvulling begeleid, 
passend bij mogelijkheden, interesses en behoeften. 

5.1.3.1 Uitvoeren project Oudewater werkt en 
deelnemen aan het hieraan gekoppelde 
onderzoeksproject. 

Kok � 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.1 Accountmanagement 
doorontwikkelen. 

Kok � 
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5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.2 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 

� 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.3 Kwaliteitsmetingen Wmo aanbieders. Kok � 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.4 Contractmanagement Utrecht West 
doorontwikkelen. 

Duindam 
en Kok 

� 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.5 Eigen bijdrageregeling en PGB-tarieven nader 
beoordelen. 

Duindam 
en Kok 

� 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.2 Het percentage inwoners dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek) 

5.2.2.1 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 

� 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.2 Het percentage inwoners dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek) 

5.2.2.2 Contractmanagement Utrecht West 
doorontwikkelen. 

Duindam 
en Kok 

� 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

5.2.3.2 We ontwikkelen een dashboard sociaal domein 
op basis van de beschikbare cijfers. 

Duindam 
en Kok 

� 
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5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

5.2.3.2 Opdracht geven tot uitvoering van een jaarlijks 
cliënttevredenheidsonderzoek. 

Duindam 
en Kok 

� 

 

6. Oudewaterse inwoners werken of participeren overeenkomstig hun ambities en vermogen en hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. 

  

 
6.1 Inwoners die vanuit een zorginstelling of 

crisissituatie een zelfstandige woning 
nodig hebben en hier niet zelf in kunnen 
voorzien, worden gehuisvest. 

6.1.1 Inwoners hoeven na directe bemiddeling niet langer dan 3 
tot 6 maanden op een woning te wachten.  

6.1.1.1 Afspraken maken met Woningraat over uitstroom 
Beschermd Wonen, & Maatschappelijke opvang 
en directe bemiddeling in bijzondere gevallen. 

Duindam 
en Kok 

� 

6.2 Ouderen kunnen zo lang mogelijk 
zelfstandig in hun eigen woning blijven 
wonen. 

6.2.1 Inwoners zijn met het oog op ouder worden. geïnformeerd 
over de noodzaak van en de mogelijkheden voor het 
aanpassen van hun eigen woning, en over de 
mogelijkheden om door te stromen naar een andere 
woning. 

6.2.1.1 Eigenaren en bewoners stimuleren maatregelen 
te nemen waaronder nieuwbouw, 
woningverbetering, doorstroming en nieuwe 
werkvormen. 

Kok � 

6.3 Inwoners die niet (volledig) zelfstandig 
kunnen of willen wonen, kunnen terecht in 
een geschikte woonvorm. 

6.3.1 Inwoners die dakloos dreigen te worden, hoeven voor 
opvang niet naar Utrecht. 

6.3.1.1 Inventariseren mogelijkheden kleinschalige 
maatschappelijke opvang: in de gemeente of 
afspraken met buurgemeente(n). 

Kok � 

6.3 Inwoners die niet (volledig) zelfstandig 
kunnen of willen wonen, kunnen terecht in 
een geschikte woonvorm. 

6.3.1 Inwoners die dakloos dreigen te worden, hoeven voor 
opvang niet naar Utrecht. 

6.3.1.2 Monitoren van afspraken met Woningraat en 
ontwikkelaars. 

Duindam � 

6.3 Inwoners die niet (volledig) zelfstandig 
kunnen of willen wonen, kunnen terecht in 
een geschikte woonvorm. 

6.3.2 Bij nieuwbouw worden (huur) woningen zo veel mogelijk 
levensloopbestendig opgeleverd. 

6.3.2.1 Bij planontwikkeling de Schuylenburcht wordt de 
behoefte aan wooneenheden voor inwoners met 
een ondersteuningsbehoefte meegenomen. Er 
wordt ingezet op levensloopbestendige 
woningen. 

Kok � 

6.4 Voor inwoners met behoefte aan een 
beschermde woonvorm, is ruimte in 
Oudewater. 

6.4.1 De komende jaren neemt de wachtlijst voor intramurale 
zorg niet verder toe. 

6.4.1.1 Bespreken met de Wulverhorst hoe uitbreiding 
verpleeghuisplekken te realiseren. 

Kok � 

 7. Voor inwoners met een ondersteuningsvraag is er een geschikte woning of (beschermde) woonvorm.    
7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 

langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.1 We realiseren in 2019 casemanagers die 
specifiek zijn gericht op het ondersteunen van 
deze jongeren en bieden passende 
ondersteuning op meerdere leefdomeinen 
(onderwijs, wonen, zorg, werk etc.), waarbij de 
nadruk ligt op maatwerk en preventie. De 
casemanager vormt de schakel tussen 
(professionele) betrokken partijen en coacht en 
begeleidt de jongere. Deze inspanning staat in 
verbinding met de grotere overgang naar 
casemanagement, dat nog gerealiseerd moet 
worden. 

Duindam � 
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7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.2 We passen een er-op-af aanpak toe om meer 
'onzichtbare' jongeren te bereiken en te 
ondersteunen richting onderwijs/zorg/werk. We 
ontwikkelen i.s.m. jongeren manieren om 
zelfaanmelding te stimuleren.  

Duindam � 

7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.3 We initiëren, versterken en faciliteren 
samenwerking tussen partijen die te maken 
hebben met de (arbeids)toeleiding van deze 
jongeren. 

Duindam � 

7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.4 Het in beeld brengen van de jongeren in een 
kwetsbare positie uit JOW! door te analyseren in 
hoeverre jongeren in het onderwijs zitten, werk 
of een uitkering hebben of zorg ontvangen. Op 
basis van deze analyse stellen we nadere 
prestatie-indicatoren vast. 

Duindam � 
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7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.5 Monitoren en eventueel (bij)sturen van onze 
uitvoerende partijen, zoals RBL/RMC (leerplicht) 
en Ferm Werk, op basis van onder andere de 
kwartaal- en jaarverslagen, signalen van andere 
partijen en gesprekken. Op basis van deze 
gegevens de bestuurders adviseren. 

Duindam � 

7.2 Meer Oudewaterse inwoners voorzien in 
de eigen levensbehoefte door betaald 
werk. 

7.2.1 Het aantal uitkeringen levensonderhoud bedraagt 
gemiddeld over 2019 maximaal 80. 

7.2.1.1 Voor 2019 worden met Ferm Werk concrete 
resultaatafspraken gemaakt. De prestaties van 
Ferm Werk worden gemonitord; indien nodig 
worden aanvullende activiteiten met Ferm Werk 
overeengekomen. 

Duindam � 

7.2 Meer Oudewaterse inwoners voorzien in 
de eigen levensbehoefte door betaald 
werk. 

7.2.2 In 2019 wordt een percentage uitstroom (uit de uitkering) 
naar betaald werk van 20% (t.o.v. het bestand op 1 jan 
2018) gerealiseerd. 

7.2.2.1 In samenwerking met lokale ondernemers, Ferm 
Werk en het Stadsteam ontwikkelen we 
(aanvullende) activiteiten, 
voorzieningen/producten en instrumenten voor 
bijvoorbeeld statushouders en 
(jong)volwassenen met een arbeidsbeperking. 
We monitoren en sturen bij op basis van onder 
andere de kwartaal- en jaarverslagen, signalen 
van andere partijen en gesprekken. Op basis 
van deze gegevens adviseren we onze 
bestuurders. 

Duindam � 

7.3 Oudewaterse werkgevers dragen bij aan 
en worden gefaciliteerd bij het bieden van 
kansen aan inwoners met een grotere 
afstand tot betaald werk. Inwoners uit het 
doelgroepenregister maken gebruik van 
deze mogelijkheden. 

7.3.1 In 2019 worden gemiddeld over het jaar 6 fte aan 
garantiebanen, 1 fte aan beschutte werkplekken en 2 fte 
aan detacheringsbanen gerealiseerd. Ook het aantal 
stageplekken en/of leerwerkplekken voor jongeren (en 
volwassenen) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
toe. 

7.3.1.1 We krijgen zicht op de inwoners die zijn 
opgenomen in het doelgroepregister en bieden 
aan hen die dat willen maatwerk ondersteuning 
(ontwikkeling basis werknemersvaardigheden en 
vakmatige vaardigheden). 

Duindam � 

7.3 Oudewaterse werkgevers dragen bij aan 
en worden gefaciliteerd bij het bieden van 
kansen aan inwoners met een grotere 
afstand tot betaald werk. Inwoners uit het 
doelgroepenregister maken gebruik van 
deze mogelijkheden. 

7.3.1 In 2019 worden gemiddeld over het jaar 6 fte aan 
garantiebanen, 1 fte aan beschutte werkplekken en 2 fte 
aan detacheringsbanen gerealiseerd. Ook het aantal 
stageplekken en/of leerwerkplekken voor jongeren (en 
volwassenen) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
toe. 

7.3.1.2 We initiëren, versterken en faciliteren 
samenwerking tussen het beroepsonderwijs, 
overheid en het lokale bedrijfsleven. 

Duindam � 

7.4 Oudewaterse inwoners participeren in de 
samenleving/maatschappij. 

7.4.1 De inwoners met een uitkering levensonderhoud waarvan 
Ferm Werk verwacht dat zij binnen twee jaar niet naar 
betaald werk kunnen worden begeleid, worden indien 
gewenst begeleid via het netwerk Oudewater Werkt. 

7.4.1.1 We brengen in kaart welke inwoners dit betreft 
en hoe we bereiken dat zij een betekenisvolle 
dagbesteding hebben via de Participatiewet of 
Wmo. De samenwerking tussen het Stadsteam, 
consulenten Ferm Werk en lokale ondernemers 
wordt versterkt.  

Duindam � 
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7.5 Zo min mogelijk inwoners van Oudewater 
hebben problematische schulden. 

7.5.1 Het aantal huishoudens met problematische schulden 
neemt af t.o.v. 2018 

7.5.1.1 Het Preventieplan 2017 wordt herzien, 
geactualiseerd en uitgevoerd om een groter 
bereik bij het voorkomen van schulden te 
realiseren. 

Duindam � 

7.5 Zo min mogelijk inwoners van Oudewater 
hebben problematische schulden. 

7.5.2 Er zijn effectieve voorzieningen gericht op preventie 
schuldenproblematiek. 

7.5.2.1 Er zijn effectieve regelingen om gezinnen met 
kinderen via de zogenoemde Klijnsma gelden te 
ondersteunen. 

Duindam � 

 
 
Programma 4 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Bibliotheek versterkt de vitale, aantrekkelijke stad; persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid & (economische) vitaliteit 

1.1 Bibliotheek draagt bij aan de 
doelen in het sociaal domein (zie 
ook programma 3 
maatschappelijke ondersteuning 
& betrokkenheid). 

1.1.1 We brengen de basis op orde: evenwichtig regionaal 
financieringsarrangement bibliotheek Het Groene Hart. 

1.1.1.1  Convenant regionale samenwerking Woerden, 
Oudewater en Montfoort. 

Kok � 

     

1.1 Bibliotheek draagt bij aan de 
doelen in het sociaal domein (zie 
ook programma 3 
maatschappelijke ondersteuning 
& betrokkenheid). 

1.1.2 Inventarisatie van kansen in De Klepper. 1.1.2.1 Bibliotheek draagt bij aan verbinding van het voorveld, 
dicht op de leefwereld van inwoners (samenwerking 
met vrijwilligersorganisaties, onderwijs en partners 
arbeidsparticipatie). 

Kok � 

     

 2. Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven    
     

2.1 Bedrijventerrein Tappersheul 
vormt een functioneel, 
aantrekkelijk en duurzame 
vestigingslocatie voor 
Oudewaterse bedrijven. 

2.1.1 Keurmerk Veilig Ondernemen-B behouden. 2.1.1.1 Gemeente werkt samen met partners w.o. BIZ-
vereniging Tappersheul (VITAP), politie en 
veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig 
bedrijventerrein Tappersheul. 

Duindam � 

     

 3. Economische vitaliteit verbeteren        
     

3.1 Ondernemers en 
ondernemersverenigingen kennen 
de weg naar en het ambtelijk 
apparaat (ondernemersloket/EZ-
medewerkers) kent het lokale 
bedrijfsleven. 

3.1.1 Een verbeterd economisch klimaat gemeten in het 
ondernemerspeil, deze meting vindt om het jaar plaats. 
(Laatste keer in 2018) 

3.1.1.1 Gemeente (college en raad) en de gezamenlijke 
ondernemersverenigingen komen tweemaal per jaar 
bestuurlijk samen in kader van opvolging acties uit de 
Economische Agenda.  

Duindam � 

     

3.1 Ondernemers en 
ondernemersverenigingen kennen 
de weg naar en het ambtelijk 
apparaat (ondernemersloket/EZ-
medewerkers) kent het lokale 
bedrijfsleven. 

3.1.1 Een verbeterd economisch klimaat gemeten in het 
ondernemerspeil, deze meting vindt om het jaar plaats. 
(Laatste keer in 2018) 

3.1.1.2 Ondernemersloket/ gemeentelijk aanspreekpunt. Duindam � 
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3.1 Ondernemers en 
ondernemersverenigingen kennen 
de weg naar en het ambtelijk 
apparaat (ondernemersloket/EZ-
medewerkers) kent het lokale 
bedrijfsleven. 

3.1.1 Een verbeterd economisch klimaat gemeten in het 
ondernemerspeil, deze meting vindt om het jaar plaats. 
(Laatste keer in 2018) 

3.1.1.3 In projectgroepen (Creatief ruimtegebruik, Innovatieve 
vervoersconcepten Binnenstad en Buitengebied en 
Oudewater Werkt) wordt gewerkt aan concrete 
resultaten om de economie van Oudewater te 
versterken. 

Duindam � 

     

 4. Oudewater op de kaart als aantrekkelijke gemeente om te recreëren    
     

4.1 Inwoners en bezoekers uit de 
directe omgeving waarderen de 
gemeente om hun vrijetijd door te 
brengen. 

4.1.1 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend 
om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden 
recreatie. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan 
worden gemeten door deelname aan 
koopstromenonderzoek. Dit onderzoek wordt om het 
jaar gehouden.  

4.1.1.1 Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma 
Recreatie en Toerisme. 

Lont � 

     

4.1 Inwoners en bezoekers uit de 
directe omgeving waarderen de 
gemeente om hun vrijetijd door te 
brengen. 

4.1.1 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend 
om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden 
recreatie. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan 
worden gemeten door deelname aan 
koopstromenonderzoek. Dit onderzoek wordt om het 
jaar gehouden.  

4.1.1.2 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie 
(aanlegplekken en uitbreiding routenetwerk). 

Groeneweg � 

     

 5. Oudewater draagt bij aan een duurzamere wereld o.g.v. CO2 reductie, energietransitie en voorkomen van afval.  
     

5.1 Oudewater wordt duurzamer. 5.1.1 Oudewater is in 2021 x% duurzamer. 5.1.1.1. Opstellen breed duurzaamheidsplan over meerdere 
thema's samen met bewoners, ondernemers en 
belangenverenigingen binnen Oudewater. 

Lont � 
     

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.1  Op basis van de analyse van energieverbruik en CO2 
uitstoot van de regionale energiestrategie stellen we 
een actieplan op om de CO2 uitstoot in 2030 met 50% 
te reduceren t.o.v. 2015. Het actieplan zal ook een 
uitvoeringsagenda bevatten waarin aangegeven wordt 
wanneer de warmteplannen ontwikkeld worden, 
wanneer het afwegingskader voor energieopwekking 
wordt opgesteld, wanneer het onderzoek naar warmte 
koude opslag wordt uitgevoerd, welke rol het 
energieloket krijgt en welke uitvoeringsbudgetten 
daarvoor nodig zijn. Ook onderzoeken we de behoefte 
aan aanvullende fondsen, zoals bv. een revolverend 
fonds. Wij laten bewoners, ondernemers en 
belangenverenigingen binnen Oudewater participeren 
bij het uitwerken van het energieactieplan. 

Lont � 

     

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.2 Wij zetten een energieloket in als eerste aanspreekpunt 
voor inwoners.  

Lont �      

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.3 Wij stellen een plan van aanpak op om maatschappelijk 
vastgoed te verduurzamen, cf. Klimaatakkoord voor half 
2019 (naast budget voor het bijstellen van de 
meerjarenonderhoudsplanningen is ook budget voor het 
realiseren van de maatregelen nodig). 

Lont � 
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Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-

taat 

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.4 100 woningen aardgasvrij. Lont �      

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.5 Warmtetransitieplannen voor bestaande wijken 
opstellen. 

Lont �      

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.2 Nieuwbouw wordt aardgasvrij en energieneutraal. 5.2.2.1 Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties stimuleren we 
op de norm aardgasvrij en streven we naar 
energieneutraal. 

Lont � 
     

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.3 In 2021 is er meer energieopwekking door o.a. WKO, 
windenergie en zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

5.2.3.1 Opstellen afwegingskader voor duurzame energie 
opwekking, waaronder windenergie, zonne-energie en 
warmte koude opslag. 

Lont � 
     

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.3 In 2021 is er meer energieopwekking door o.a. WKO, 
windenergie en zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

5.2.3.2 Onderzoek naar mogelijkheden warmte-koude opslag 
binnen de gemeente. 

Lont �      

 6. Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Oudewater    
     

6.1 De kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving op peil houden 
gelet op de ontwikkelingen die op 
de gemeente afkomen. 

6.1.1 Een goed woon- en leefklimaat in de gemeente 
Oudewater. Dit is op dit moment (nog) niet meetbaar 
(SMART) te formuleren. In 2020 Omgevingswet zullen 
milieuthema's concreter neergezet worden.  

6.1.1.1  Uitvoeringsplan Oudewater-ODRU: jaarlijks wordt een 
zo SMART mogelijk uitvoeringsplan voor milieutaken 
opgesteld en uitgevoerd. Ontwikkelingen die in 2019 
worden gevolgd zijn met name geluidsoverlast, 
milieuklachten en Omgevingswet.  

Lont � 

     

6.1 De kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving op peil houden 
gelet op de ontwikkelingen die op 
de gemeente afkomen. 

6.1.1 Een goed woon- en leefklimaat in de gemeente 
Oudewater. Dit is op dit moment (nog) niet meetbaar 
(SMART) te formuleren. In 2020 Omgevingswet zullen 
milieuthema's concreter neergezet worden.  

6.1.1.2 Voor milieu is structureel en incidenteel extra budget 
nodig ten behoeve van het opstellen van een proactief 
plan asbest (incidenteel), meer milieu-inzet in plannen 
en projecten, meer klachten, nieuwe 
aandachtsgebieden energiehandhaving en 
asbestverwijdering, verplichte overdracht van 
bodemtaken, taken indirecte lozingen, BOR taken wet 
WTH en het wegvallen provinciale subsidie externe 
veiligheid. 

Lont � 

     

 7. PHO Monumenten en Cultuurhistorie         
     

7.1 Oudewaternaren (en vooral 
jongeren) zijn zich bewust van 
onze lokale en regionale 
geschiedenis en we laten ze 
beleven waar wij vandaan komen. 

7.1.1 Het ontwikkelen van speerpuntenbeleid van onze 
monumenten, voortbordurend op de cultuurhistorische 
waardenkaart. 

7.1.1.1 analyse van de cultuurhistorische waardenkaart en het 
uitwerken van scenario’s voor speerpuntenbeleid ter 
bescherming, behoud, versterking van ons cultureel 
historisch erfgoed. 

Lont � 
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Programma 5 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Alle kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen, ongeacht achtergrond, beperkingen of financiële situatie.    
     

1.1 Onderwijshuisvesting:  
de beschikbare klaslokalen 
worden efficiënt gebruikt. 

1.1.1 Minder leegstaande lokalen. 1.1.1.1 Onderzoek doen naar de aanpak van leegstand van 
klaslokalen.  

Duindam � 
     

1.1 Onderwijshuisvesting:  
de beschikbare klaslokalen 
worden efficiënt gebruikt. 

1.1.1 Minder leegstaande lokalen. 1.1.1.2 Op basis van het onderzoek een plan van aanpak 
maken voor de leegstand van klaslokalen. 

Duindam � 
     

1.2 Doorgaande leerlijn: 
er is een doorgaande leerlijn van 
kinderopvang naar primair 
onderwijs. 

1.2.1 De doorgaande leerlijn van kinderopvang naar primair 
onderwijs is versterkt. 

1.2.1.1 Onderzoeken op welke manier de doorgaande leerlijn 
versterkt kan worden. 

Duindam � 

     

1.2 Doorgaande leerlijn: 
er is een doorgaande leerlijn van 
kinderopvang naar primair 
onderwijs. 

1.2.1 De doorgaande leerlijn van kinderopvang naar primair 
onderwijs is versterkt. 

1.2.1.2 Onderzoek doen naar de wenselijkheid van de vorming 
van een integraal kindcentrum (IKC). 

Duindam � 

     

1.3 Peuteropvang:  
De ontwikkeling van peuters 
wordt gestimuleerd op een 
voorschoolse voorziening. 

1.3.1 Financieel toegankelijke peuteropvang voor meer 
ouders. 

1.3.1.1 Peuteropvangtoeslag voor 5 uur peuteropvang wordt 
inkomensafhankelijk. 

Duindam � 

     

1.3 Peuteropvang:  
De ontwikkeling van peuters 
wordt gestimuleerd op een 
voorschoolse voorziening. 

1.3.1 Financieel toegankelijke peuteropvang voor meer 
ouders. 

1.3.1.2 Onderzoek doen naar de mogelijkheid om geïndiceerde 
peuteropvangtoeslag voor 10 uur peuteropvang aan te 
bieden (waarvan 5 uur inkomensafhankelijk).  

Duindam � 

     

1.4 Speciale voorzieningen onderwijs:  
Alle kinderen kunnen hun talenten 
ontwikkelen, ongeacht 
achtergrond of beperkingen. 

1.4.1 Er is passend aanbod voor kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften. 

1.4.1.1 Onderzoek doen naar de mogelijkheden om speciale 
voorzieningen in het onderwijs aan te bieden in de 
gemeente Oudewater. 

Duindam � 

     

 2. Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl      
     

2.1 Alle inwoners en bezoekers 
kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) 
achtergrond spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente 
Oudewater of in de omgeving. 

2.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

2.1.1.1 Een 12-maanden zwembad realiseren op Noort Syde 
met SBZO als partner, dat past binnen de bestaande 
gemeentelijke budgettaire ruimte. 

Duindam � 

     

2.1 Alle inwoners en bezoekers 
kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) 
achtergrond spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente 
Oudewater of in de omgeving. 

2.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

2.1.1.2 Herijken en uitvoeren nota openbare speelruimte. Kok � 
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taat 

2.1 Alle inwoners en bezoekers 
kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) 
achtergrond spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente 
Oudewater of in de omgeving. 

2.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

2.1.1.3 De mogelijke gevolgen bezien van de nieuwe BTW van 
de nieuwe BTW compensatie regelingen. 

Kok � 

     

 
Programma 6 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen in betaalbare en geschikte woningen.  
     

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.1 Toename van de woningvoorraad met 30 woningen per 
jaar. 

1.1.1.1 Projectontwikkeling woningbouwprojecten voortvarend 
oppakken. 

Duindam � 

     

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.1 Toename van de woningvoorraad met 30 woningen per 
jaar. 

1.1.1.2 Vertaling van de Woonvisie naar de 
locatieprogramma's. 

Duindam � 

     

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.2 Het optimaliseren van de mogelijkheden om sociale 
huurwoningen toe te wijzen aan inwoners van 
Oudewater. 

1.1.2.1 Nieuwe, regionale huisvestingsverordening vaststellen. Duindam � 

     

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.3 Jaarlijkse Prestatieafspraken met Woningraat. 1.1.3.1 Met Woningraat maken we Prestatieafspraken over de 
nieuwbouw- en verduurzamingsopgave. 

Duindam 
en Lont 

� 

     

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.4 Alternatieven voor huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten. 

1.1.4.1 Onderzoek naar alternatieven voor huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten. 

Duindam � 

     

  2. De gebiedsontwikkelingen met als doel moderne stedelijke woon/werkgebieden passend bij Oudewater.  
     

2.1 Locatieontwikkeling Westerwal 2.1.1 De “Visie herontwikkeling Westerwal” is opgesteld en 
ter vaststelling voorgelegd aan gemeenteraad. Er wordt 
gestart met parallel traject van opstellen 
beeldkwaliteitplan (BKP) en aansluitend het 
bestemmingsplan.  
Met projectontwikkelaar wordt een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 

2.1.1.1 Opstellen van een beeldkwaliteitsplan (BKP) en het 
uitvoeren van verdiepende onderzoeken (archeologie, 
bodemverontreiniging, afstemming met HDSR etc.  
Nadere uitwerking van visie tot plan in samenspraak 
met klankbordgroep omwonenden. 
Tevens verkennen of plangebied vergroot kan worden 
i.r.t. cultuurhistorische waarde. 

Kok � 

     

2.2 Locatieontwikkeling Oranje 
Bolwerck 

2.2.1 Realisatie (starters-) woningen op Oranje Bolwerck. 2.2.1.1. Uitvoeren van bouwplannen en start van de bouw 
Oranje Bolwerck. 

Duindam �      
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taat 

2.3 Locatieontwikkeling 
Schuylenburcht 

2.3.1 In 2019 ligt er een goedgekeurde visie voor dit gebied 
ten aanzien van de functionele invulling (Wonen en 
zorg), de relatie met de binnenstad en de 
parkeeropgave. 

2.3.1.1 Opstellen van een (woningbouw)programma en 
stedenbouwkundige visie in overleg met stakeholders, 
waaronder de locatie-eigenaar. 

Kok � 

     

2.4 Locatieontwikkeling 
Wijngaardstraat 

2.4.1 Op de locatie van het oude Ziekenhuis worden nieuwe 
sociale huurwoningen gerealiseerd. 

2.4.1.1 Het beeldkwaliteitsplan uitwerken in een 
bestemmingsplan en omgevingsvergunning. 

Duindam �      

2.5 Locatieontwikkeling  

Tappersheul III 

2.5.1 Tappersheul III uitbreiden met nieuwe bedrijfskavels en 
omleggen groenzone. 

2.5.1.1 Kavels uitgeven aan bedrijven en groenzone omleggen. Duindam �      

2.6 Meer zeggenschap voor inwoners 
over hun fysieke leefomgeving 
(Programma Omgevingswet 
Woerden en Oudewater). 

2.6.1 De regionale omgevingsvisie Lopikerwaard zal ter 
vaststelling worden aangeboden.  

2.6.1.1 Begin 2019 wordt gestart met het opstellen van een 
ambitiedocument. 

Duindam � 

     

2.6 Meer zeggenschap voor inwoners 
over hun fysieke leefomgeving 
(Programma Omgevingswet 
Woerden en Oudewater). 

2.6.2 Er wordt een startnotitie m.b.t. de Ambitie voor de 
Omgevingsvisie aan de raad aangeboden, waarin het 
onderwerp participatie ook aan bod zal komen. 

2.6.2.1 Begin 2019 starten de projectgroepen Omgevingsvisie 
en Participatie. 

Duindam � 

     

2.6 Meer zeggenschap voor inwoners 
over hun fysieke leefomgeving 
(Programma Omgevingswet 
Woerden en Oudewater). 

2.6.3 Er wordt een startnotitie Omgevingsplan aan de raad 
aangeboden, waarin uitgangspunten worden 
geformuleerd voor de wijze waarop wij een nieuwe set 
aan regels m.b.t. de fysieke leefomgeving ontwerpen, 
die past bij de gewenste bestuurlijke rol. 

2.6.3.1 Begin 2019 start de projectgroep Omgevingsvisie. Duindam � 

     

2.7 Ons digitale loket levert 
inwoners/klanten de benodigde 
informatie m.b.t de fysieke 
leefomgeving  

2.7.1 Wij zorgen ervoor dat wij kunnen aansluiten op het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en inzicht kunnen 
bieden in het vergunningproces. 

2.7.1.1 Begin 2019 start de projectgroep DSO. Duindam � 

     

  3. Verduurzaming en optimaliseren van gemeentelijke accommodaties    
     

3.1 Verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed. 

3.1.1. In 2022 zijn de geschikte gemeentelijke panden 
verduurzaamd. 

3.1.1.1 In 2019 wordt budget aangevraagd voor het opstellen 
van businesscases ten aanzien van de verduurzaming 
van de gemeentelijke gebouwen. 

Duindam � 
     

3.2 Optimaal gebruik maatschappelijk 
vastgoed en sportvoorzieningen. 

3.2.1 De gemeente heeft een strategie ten aanzien van de 
Klepper. 

3.2.1.1 Opstellen handelingsperspectief voor de Klepper als 
huiskamer van de stad. 

Kok �      
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Programma 7 
  

Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Houdbare gemeentefinanciën         
     

1.1 Baten en lasten reëel en 
structureel in evenwicht. 

1.1.1 Het begrotingssaldo in 2019 is minimaal 0. 1.1.1.1 Opstellen begroting. Lont �      

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.1 Opstellen toetsings- en normenkader. Lont �      

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.2 Uitvoeren Interne Controle (IC)/ verbijzonderde interne 
controle (VIC). 

Lont �      

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.3 Opstellen jaarrekening. Lont �      

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.4 Monitoring beheersmaatregelen. Lont �      

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.1 Opstellen concernkaders. Lont � 
     

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.2 Opstellen van transparante P&C documenten. Lont � 
     

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.3 Actualisatie notitie Financiële Sturing. Lont � 
     

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.4 Organiseren terugblik met de raad en auditcommissie. Lont � 
     

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.2 Er worden géén voorstellen gedaan zonder dekking 
binnen programma. 

1.3.2.1 Toetsen en handhaven concernkaders en gesprek 
aangaan met partners (positieve gedragsbeïnvloeding 
/confrontatie). 

Lont � 
     

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid. 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 213a onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.1 Opstellen onderzoeksplannen. Lont � 
     

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid. 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 213a onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.2 Uitvoeren 213a onderzoeken. Lont � 
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BIJLAGE 2  BUDGETOVERHEVELINGEN 
 
Verklaring van de categorieën: 

1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet 
uitgevoerd/gefactureerd; 

2. Het budget heeft een directie relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het niet 
overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of is gedekt uit een reserve; 

3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden 
zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. 

 
 

 
 
 
 

  

Budgetoverhevelingen 2019 -> 2020 Oudewater

Omschrijving Bedrag categorie 1 Bedrag categorie 2 Bedrag categorie 3

Mantelzorg 60.000

Subsidie stadsteam 23.000

Statushouders 37.920

Armoedebestrijding kinderen 17.000

Kwadraad (en Stadsteam Oudewater) 17.500

Initiatieven toeleiding naar werk (Ferm Wijzer) 6.000 6.000

Investeringsbudget MAG 2019-2023 82.598

Preventie en handhaving alcohol 10.000

BTW sport (restschade BOSA regeling nog te beschikken) 19.324

Waarderen woningen van m3 naar m2 50.000

Algemeen economisch beleid budget 10.000

Energietaken, warmtevisie, wijkaanpak en communicatie 160.000

Ruïne Huis te Vliet-CHWK 19.485

Kerkenvisie 25.000

Omgevingsplan en voorf.Woningbouw 50.000

Botenhelling 17.400

Actualisatie horeca Oudewater 40.000

Inhuur handhaving openbare ruimte 10.000

Asfaltverharding 12.126

Onkruidbestrijding 18.517

verkeerszaken (cameraonderzoek) 14.970
Baggeren 78.337

Toeristische bebording 6.000
Uitwerking beleidsagenda cultuur 8.003
Onderzoek toekomst Klepper 1.757

Totaal 237.367 389.855 173.715

Totaal categorie 1 237.367

Totaal categorie 1 389.855

Totaal categorie 1 173.715

Totaal alle categoriën 800.937
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II JAARREKENING  

 

II.1 Balans  

II.2 Waarderingsgrondslagen balans  

II.3 Toelichting balans 

II.4 Staat van baten en lasten 

II.5 Begrotingsrechtmatigheid  

II.6 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) 

II.7 Overzicht incidentele baten en lasten 

II.8 Reserves en voorzieningen 

II.9 Overzicht op Taakvelden  

II.10 Staat van gewaarborgde geldleningen  

II.11 EMU saldo 

II.12 Sisa 
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II.1 BALANS  
 
ACTIVA 
 
  

Omschrijving       2019 2018 

          

Vaste Activa        

          

Materiële Vaste Activa:       

          

- maatschappelijk nut   1.331.893 990.815 

- economisch nut   12.557.399 11.985.239 

- 
economisch nut, dekking door 
heffing  723.499 12.107 

      14.612.791 12.988.161 

          

Financiële Vaste Activa (looptijd >1 jaar):      

          

  Kapitaalverstrekkingen:      

- deelnemingen   71.534 71.534 

- 
verstrekte langlopende 
geldleningen  371.269 379.269 

          

      442.803 450.803 

          

Totaal Vaste Activa         15.055.594 13.438.964 

          

Vlottende activa        

Voorraden:        

- onderhanden werk   2.597.338 1.835.561 

          

Uitzettingen (looptijd <1 jaar):       

- vorderingen op openbare lichamen  2.747.322 2.473.824 

- 
RC verhoudingen 
Rijk   0 543.701 

- overige vorderingen   860.657 222.755 

      3.607.979 3.240.281 

Liquide middelen:        

- kassaldi    1.538 1.289 

- banken: saldi rekening courant  82.000 244.322 

      83.538 245.611 

Overlopende activa:       

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde      

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 357.060 353.885 

              

Totaal Vlottende 
Activa         6.645.915 5.675.337 

          

Totaal Generaal       21.701.509 19.114.300 

      

Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting  0 0 
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PASSIVA 
 
  

Omschrijving   2019 2018 

       

Vaste Financieringsmiddelen      

       

Eigen vermogen:      

  -  algemene reserve  2.447.847 2.939.698 

  -  bestemmingsreserves  3.303.914 1.936.221 

  -  gerealiseerd resultaat  -296.040 1.320.888 

       

   5.455.721 6.196.807 

Voorzieningen:       
  -  voor verplichtingen, verliezen en risico's   611.055 599.733 
  -  ter egalisatie van kosten   0 0 
  -  voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 

  2.985.161 2.535.004 

    3.596.216 3.134.737 

Vaste schulden (looptijd >1 jaar):      

 - onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige      

    financiële instellingen   8.600.000 4.800.000 

 - waarborgsommen  52.357 63.007 

       

   8.652.357 4.863.007 

       

Totaal Vaste Financieringsmiddelen   17.704.294 14.194.551 

       

Vlottende passiva      

       

Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar)      

  - kasgeldleningen   1.000.000 3.000.000 

  - overige schulden  1.775.134 877.546 

       

   2.775.134 3.877.546 

Overlopende passiva:      

 - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 1.063.125 873.421 

    volgend begrotingsjaar tot betaling komen      

 - de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen     

    voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel     

   die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 158.956 168.780 

       

   1.222.081 1.042.201 

       

Totaal Vlottende Passiva   3.997.215 4.919.748 

       

Totaal Generaal   21.701.509 19.114.300 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:    

Gewaarborgde geldleningen  11.548.514 11.746.372 
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II.2 WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS  
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het 'Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeente' (BBV) en de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Door de 
gemeenteraad zijn op 13 februari 2020 de uitgangspunten voor het financiële beleid, de regels voor 
het financiële beheer en de regels voor de inrichting van de financiële organisatie vastgesteld. 
(20A.00006).  
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. De 
verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen verder worden 
opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot 
inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid.  
 
Grondslagen voor waardering 
Immateriële vaste activa 
Dit zijn kapitaaluitgaven waar geen bezittingen tegenover staan. De waarderingsgrondslag is tegen 
verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen en ontvangsten. Conform de BBV-voorschriften is 
afschrijvingsduur 5 jaar, vanaf het jaar na ingebruikname. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa kunnen worden ingedeeld in de categorieën investeringen met een economisch 
nut of investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
 

Deze investeringen worden, indien het bedrag hoger is dan € 20.000,- in principe lineair afgeschreven 
in een door de raad aan te geven tijdsduur. Bij een aantal investeringen, voornamelijk gebouwen, kan 
op annuïteitenbasis worden afgeschreven. Deze vaste activa worden geactiveerd voor het bedrag van 
de investering, reserves worden niet in mindering gebracht op het actief. Bijdragen van derden die een 
directe relatie met het actief en de waardering ervan hebben, mogen wel in mindering gebracht 
worden. Extra afschrijven voor activa met een economisch nut is uitsluitend toegestaan als sprake is 
van duurzame waardevermindering, of als het actief eerder buiten werking wordt gesteld.  
 

De eerste afschrijving van een vast activum vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarin het 
activum gereed is. 
 

De afschrijvingstermijnen zijn in het algemeen voor: 
- Gronden en terreinen geen afschrijving 
- Woonruimten 40 jaar 
- Bedrijfsgebouwen 40 jaar 
- Grond-, weg en waterbouwkundige werken 10 tot 60 jaar  
- Vervoermiddelen 5 tot 10 jaar 
- Machines, apparaten en installaties 5 tot 20 jaar 
- Overige materiele vaste activa 5 jaar 
 

Voor de specifieke afschrijvingstermijn per object wordt verwezen naar de notitie uitwerking van de 
beleidsregels omtrent waarderen en afschrijven raadsbesluit 13 februari 2020. 
 
Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde minus de aflossingen. De deelnemingen worden gewaardeerd tegen 
kostprijs. Indien deze posten duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant 
aangepast. 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De onderhanden werken inzake 
grondexploitaties van het grondbedrijf worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd met 
ontvangsten. Tussentijdse winst wordt genomen op basis van de ’percentage of complete’ (POC)-
methode. 
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Vorderingen  
Vorderingen worden tegen de nominale waarde geregistreerd. Er is rekening gehouden met een 
eventuele oninbaarheid door middel van de onder vorderingen opgenomen post voorziening dubieuze 
debiteuren. 
 
Liquide middelen 
De tegoeden staan ter vrije beschikking, de liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.  
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
Deze posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene vrije reserves en de bestemmingsreserves. 
Het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de 
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Tevens vindt vorming plaats op basis van 
kosten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt, terwijl het maken van die kosten zijn 
oorsprong mede vindt in het verslagjaar of in een van de voorafgaande verslagjaren en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal verslagjaren. Rentetoevoegingen zijn 
verboden. Over de aanwending van de rentebaten mag afzonderlijk worden beslist en is conform de 
begroting toegevoegd aan de algemene reserve. Voorzieningen worden opgenomen tegen de 
contante waarde. 
 
Langlopende schulden 
Onder langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van twee 
jaar of langer. Opgenomen is het oorspronkelijk geleende bedrag minus de aflossingen. De 
langlopende schulden worden tegen nominale gewaardeerd. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 
 
Rekening van baten en lasten 
In de rekening worden de baten en de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. 
Zowel de baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij 
worden de baten en de lasten van het begrotingsjaar in de rekening opgenomen, onverschillig of zij tot 
ontvangsten of uitgaven in dat jaar leiden hebben geleid. 
 
Ten aanzien van de grondexploitatie geldt nog in het bijzonder: 
De uitgaven voor beheer, aankopen, bouw- woonrijpmaken en bijdragen fonds Infra Structurele 
Werken (bovenwijkse voorzieningen), alsmede de inkomsten uit grondverkopen worden in de  staat 
van baten en lasten opgenomen. Het saldo van deze uitgaven en inkomsten komt tot uitdrukking in de 
post ‘mutaties voorraden’. Met deze methodiek wordt voldaan aan de voorschriften ten aanzien van de 
bouwgrondexploitatie. 
 
Enkele in de jaarrekening gehanteerde begrippen worden onderstaand nader omschreven. 
 
1a. Voorraden/ onderhanden werk 
In de balanspost onderhanden werk is onder meer het saldo van de werkelijk betaalde kosten van 
bouwrijpmaken, grondaankopen etc. en de opbrengsten vanuit grondverkopen opgenomen; positieve 
of negatieve calculatieverschillen worden respectievelijk ten laste of ten gunste van het onderhanden 
werk gebracht. Het saldo van deze post (ook wel boekwaarde genoemd) kan zowel positief (meer 
uitgegeven dan ontvangen), als negatief (meer ontvangen dan uitgegeven) zijn. 
 

1b. Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
 

2. Verwerking rente in de jaarrekening 
De betaalde of ontvangen rente op de kapitaalverstrekking door de algemene dienst, alsmede de 
ontvangen rente bij grondverkopen worden in de exploitatierekening toegerekend aan de diverse 
complexen. Het saldo van deze rentebaten en lasten wordt via de post mutaties onderhanden 
werk/voorraden bijgeschreven of in mindering gebracht op de boekwaarde onderhanden werk. 
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3.Bedrijfsresultaat 
Het bedrijfsresultaat wordt genomen op basis van de POC-methode. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling   
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Onder baten 
worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate 
genomen op het moment van besluitvorming door de AvA (Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders) van de betreffende deelneming.  
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Conform het BBV worden de mutaties 
in reserves, zowel bij de begroting als bij de rekening, separaat verantwoord. Zowel het totaal van 
saldo van baten en laten als het resultaat zijn hierdoor inzichtelijk. 
Onder de baten zijn bedragen (€ 83.600,93) verantwoord wegens ontvangen eigen bijdragen van het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het betreft hier eigen bijdragen in het kader van de WMO 
(verstrekte huishoudelijke hulp). Het CAK berekent, factureert en int deze bijdragen van haar cliënten 
en betaalt de door haar ontvangen eigen bijdragen door aan de gemeente. De gemeente Woerden 
kan, door het ontbreken van (inkomens-) gegevens, niet vaststellen of het CAK de eigen bijdragen:  

• juist en volledig in rekening heeft gebracht en  

• volledig geïnd en doorbetaald heeft aan de gemeente.  
Daarom bestaat er onzekerheid over de juistheid en volledigheid van de verantwoorde bijdragen. 
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II.3 TOELICHTING BALANS 
 

Vaste activa       

       

Materiële vaste activa   Saldo Investering/ Bijdragen  Afschrijving/ Saldo 

    01-01-2019 mutaties 
van 

derden Aflossing 31-12-2019 

Economisch nut            

Gronden en terreinen, economisch nut 1       1 

Bedrijfsgebouwen, economisch nut 11.518.841 225.913   -246.486 11.498.268 
Machines, apparaten en installaties, economisch 
nut 179.474 21.121   -22.250 178.345 

Vervoermiddelen, economisch nut 32.994     -28.272 4.723 
Grond, weg en waterbouwkundige werken, 
economisch nut    623.542     623.542 

Overige materiële vaste activa, economisch nut 253.928 14.971   -16.379 252.520 

   11.985.239 885.547   -313.387 12.557.399 

Maatschappelijk nut            
Grond, weg en waterbouwkundige werken, 
maatschappelijk nut  990.815 386.753 12.324 -33.351 1.331.893 

Economisch nut dekking door heffing           

Huishoudelijk afval, econ. nut dekking door heffing 12.107 714.977   -3.585 723.499 

Totaal materiële vaste activa 12.988.161 1.987.277 12.324 -350.323 14.612.791 

 
De investeringen betreffen met name: herstel Noord en Zuid Linschoterzandweg € 136.725,-, het herstel constructiefouten 
scholencomplex aan de Cope € 225.513,- , nieuwbouw van de Wilhelmina van Pruisenbrug in Hekendorp € 155.864,-,  
Masterplan binnenstad bovengronds van € 582.082,- en de invoering van  het grondstoffenbeleidsplan van € 751.305,-. 
Zowel de annuïtaire als de lineaire afschrijvingsmethode is toegepast. 

De gronden en terreinen betreffen de waardering van de grond Oranje Bolwerck.   

In 2019 zijn er geen desinvestingen geweest.     
Gelet op de huidige meetsystemen van de gemeente is bij facturen die jaaroverstijgend zijn niet altijd met  
voldoende zekerheid vast te stellen welk deel van de investeringsfactuur op welk verslagjaar betrekking heeft.  
Zowel de investeringen als de schulden zijn daardoor mogelijk met een niet-materieel bedrag te laag  
verantwoord. 
 

Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)      

       
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen:      
Maatschappelijk kapitaal B.N.G., 27.612 aandelen van € 2,50 (tegen verkrijgingsprijs, cf. BBV) 69.038  
Maatschappelijk kapitaal Vitens, 9.199 aandelen van € 1,- (tegen verkrijgingsprijs, cf. BBV) 2.496  

     71.534  

       
Overige langlopende geldleningen      
A. Zonder aflossing Bouw Sporthal    329.124  

 Nieuwbouw scouting    140.218  

 Voorziening renteloze leningen   -469.342  
B. Met aflossing Startersleningen via SVN    350.000  

 Achtergestelde lening Vitens N.V.   21.269  

     371.269  

Toelichting A.       
Aan de Stichting Sporthal is in 1992 een renteloze lening verstrekt van € 329.124,-. In 1994 is een renteloze 
lening  verstrekt aan de Scouting van € 140.218,-. Indien de jaarrekeningen van de stichtingen daartoe 
aanleiding geven vindt op verzoek van de geldgever gehele of gedeeltelijke aflossing van de leningen plaats. 
Voor het risico van het niet aflossen van de renteloze leningen is voor een bedrag van € 469.342 een 
voorziening getroffen. 

 

 

 

 

       
Toelichting B.       
De reservering voor startersleningen is € 350.000,- en er is nog een reservering tlv de Algemene Reserve van € 
150.000,-. In 2006 is er aan Vitens een achtergestelde lening verstrekt van € 125.268,90, die in 15 jaar aan de 
gemeente wordt afgelost. 
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   Saldo Investering/ Afschrijving/ Saldo 

    01-01-2019 mutaties Aflossing 31-12-2019 

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen     71.534     71.534 

Overige langlopende geldleningen     379.269   -8.000 371.269 

Totaal financiële vaste activa   450.803 0 -8.000 442.803 

         

Totaal Vaste Activa per 31 december     13.438.964 1.974.953 -358.323 15.055.594 

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in het overzicht beschikbare kredieten voor 
investeringen.  
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Vlottende activa       

       

Voorraden        

Onderhanden werk  Saldo Bijdragen Investering/ Resultaat Saldo 

    
01-01-
2019 derden mutaties name 31-12-2019 

Complex 12, De Noort 
Syde II  -363.572 0 516.331 0 152.759 

Industrieterrein Tappersheul III 2.199.133 0 245.446 0 2.444.579 

Totaal onderhanden werken grondexploitatie 1.835.561 0 761.777 0 2.597.338 

       

De specificatie van de mutaties van complex 12 is als volgt:  Werkelijk  Raming 

Kosten   526.331  577.794  

Verkopen   -10.000  -346.785  

    516.331  231.009 

    516.331  231.009 

De grootste afwijking ten opzichte van vorig jaar is dat er geen aankoop van gronden voor Tappersheul III zijn. 
Voor dit complex is in 2019 een herziene exploitatie opzet vastgesteld. 

Voor DNS II is er nog 1 perceel te verkopen en worden en verder geen kosten meer verwacht. 

Er wordt een eindresultaat van € 170.000,- verwacht. Het saldo wordt  aan de Algemene Reserve toegevoegd. 
 

      
 

      
De specificatie van de mutaties van Industrieterrein Tappersheul III is als 
volgt: Werkelijk  Raming 

Kosten   245.446  1.586.898  

Verkopen   0  -2.927.520  

    245.446  -1.340.622 

    245.446  -1.340.622 

 
De eerste opbrengsten worden in 2021 verwacht en in 2020 kan worden gestart met (civieltechnische) werkzaamheden. 
Het resultaat bedraagt € 2.053.291. Dit bedrag is op eindwaarde (per 31-12-2023) en is berekend middels de 
dynamische eindwaardemethodiek, dus rekening houdend met rente, kostenstijging en opbrengstenstijging.  

       

Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de Paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag. 

       
Uitzettingen (looptijd <1 jaar) 
       

       

Vorderingen op openbare lichamen     2.747.322  

Ministerie van financiën (Schatkist Bankieren)     0 

       

Overige vorderingen        

Debiteuren     867.937  

Voorziening dubieuze debiteuren    -7.280  

Totaal      860.657 

      3.607.979 

Dit jaar is de aangifte BCF € 2.304.524,-, dus het saldo Vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit dit 
bedrag. Verder is vanwege veel uitgaven uit investeringen en geen inkomsten uit verkopen het saldo van SKB flink 
gedaald. 
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Liquide middelen        

Kassaldi     31-12-2018 31-12-2019 

    Kas     1.289 1.538 

Banken, saldi rekening courant        

    BNG algemeen     228.067 34.680 

    BNG leges     11.969 43.377 

    Rabobank     4.286 3.943 

     244.322 82.000 

Totaal liquide middelen     245.611 83.538 

De afwijking ten opzichte van vorig jaar komt door het lagere saldo SKB.    

       

Overlopende activa        

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen  
     Overige nog te ontvangen bedragen    357.060  

        

      357.060 

       
De belangrijkste nog te ontvangen overige post is de post Ferm Werk ad. € 101.444 en diversen m.b.t. 
kostenverhaal ad € 162.3345  

       

     Saldo Saldo 

     31-12-2018 31-12-2019 

Totaal Vlottende Activa per 31 december    5.675.337  6.645.915  

      

      

Niet uit de balans blijkende rechten 
Gemeente Oudewater heeft de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz 20014 uitbesteed aan 
Ferm Werk, ten onrechte of te veel verstrekte bijstand wordt door Ferm Werk teruggevorderd van de cliënten. 
De vorderingen die Ferm Werk op de debiteuren cliënten bijstandverlening van de gemeente Oudewater heeft, 
zijn niet op de balans van de gemeente Oudewater verantwoord en gewaardeerd. Vooralsnog is niet 
voldoende duidelijk of dit nu juist is of niet.  
  
De BBV commissie heeft namelijk in haar antwoord op vraag 2017.083 aangegeven dat als het economisch 
risico op de oninbaarheid van ten onrechte uitbetaalde bijstand bij de betreffende gemeente ligt, de gemeente 
de vordering op deze debiteuren op zijn balans tot uitdrukking dient te laten komen. De gemeente Oudewater 
heeft in dat geval een vordering op Ferm Werk ter hoogte van de gewaardeerde vordering (nominale vordering 
minus voorziening voor oninbaarheid).  
  
De nominale waarde van de vorderingen van de gemeente Oudewater bedraagt in totaal € 217.451,-. Hierop is 
een bedrag van € 124.751,- voorzien. De gewaardeerde vordering zoals deze ook uit de jaarrekening van 
Ferm Werk blijkt is derhalve € 92.700,-. 
  
Samen met Ferm Werk, de andere aangesloten gemeenten en de betrokken accountants zal nagegaan 
worden wat voor de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk en de betrokken gemeenten de juiste wijze van 
verslaglegging is.  
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Eigen vermogen       

   Saldo 
Bestemming 

res.      Saldo 

    
01-01-
2019 

vorig 
dienstjaar dotaties onttrekkingen 31-12-2019 

Algemene reserve  2.939.698    217.930  709.781  2.447.847  

Bestemmingsreserves:            
Sociaal Domein   954.218   -318.984 443.907 191.327  
Onderhoud gemeentelijk vastgoed     1.176.251   1.176.251  
Investeringen speeltoestellen  146.714   20.000 14.965 151.749  
Wegen   188.893   969.804   1.158.697  
Civiele kunstwerken       148.450 5.482 142.968  
Baggerwerken       304.113   304.113  
Parkeren   25.000       25.000  
Binnenstad    467.588   -467.588   0  
Bovenwijkse voorzieningen 2.131       2.131  

Investeringen 
basisscholen   

151.677 
      151.677   

 
1.936.221 0  1.832.043 464.354 3.303.914  

Gerealiseerd resultaat 2018 1.320.888  -1.320.888     0  

Resultaat 2019      -296.040    -296.040  

Totaal eigen vermogen 6.196.807  -1.320.888  1.753.933  1.174.135  5.455.721  

 

De specificatie van de mutaties reserves is als volgt:      

- overige toevoegingen    -2.049.973   

- overige onttrekkingen    1.174.135   

- nog te bestemmen resultaat  (incl. begr.)   -230.961   

    -1.106.799   

       
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen en de toelichting (aard en 
reden van de reserves).  

Verslagjaar 2019

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
154                          156                   186                   150                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 96                             94                      64                      100                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 24.745                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
24.745                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-                           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tel len als nihi l)

13.871                     14.237              17.097              13.767              

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalci jfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
154                          156                   186                   150                   

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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Vreemd vermogen       

  Saldo     Vrijval Saldo 

Voorzieningen   
01-01-
2019 dotaties onttrekkingen voorzieningen 31-12-2019 

voor verplichtingen, verliezen en risico's 599.733 42.081  30.759    611.055  
voor middelen derden waarvan de bestemming 
gebonden is 2.535.004 484.883  34.726    2.985.161  

Totaal vreemd vermogen 3.134.737  526.964  65.485  0  3.596.216  

       
De specificatie van de mutaties voorzieningen is als volgt:     
- overige toevoegingen    526.964   
- overige onttrekkingen    -65.485   

    461.479   

       
Voor verdere specificatie wordt verwezen naar de bijgevoegde staat van reserves en voorzieningen en de toelichting 
hierop (de aard en reden van de reserves en voorzieningen. 
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Vaste schulden (looptijd >1 jaar):      

       
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en 
overige Saldo     Saldo 

financiële instellingen    
01-01-
2019 Opnamen Aflossingen 31-12-2019 

Geldlening BNG 40106857: 2011 40 jaar/3,42%rente 3.400.000    100.000  3.300.000  

Geldlening BNG 40107850: 2012 20 jaar/2,91%rente 1.400.000    100.000  1.300.000  

Geldlening BNG 40112955: 2019 4 jaar/-0,25% rente   4.000.000    4.000.000  

    4.800.000  4.000.000  200.000  8.600.000  

De betaalde rente in 2019 bedraagt € 157.020,-. Het betreffen leningen van de Bank Nederlandse Gemeenten. 

       

    Saldo     Saldo 

    
01-01-
2019 Opnamen Aflossingen 31-12-2019 

Waarborgsommen    63.007 100 10.750 52.357 

       

   Saldo     Saldo 

    
01-01-
2019 Opnamen Aflossingen 31-12-2019 

Totaal Vaste Financieringsmiddelen   14.194.551 4.960.109 1.450.370 17.704.294 

 

Vlottende passiva      

       

15. Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar)      

Kasgeldlening      1.000.000  

Overige schulden (crediteuren)     1.775.134  

      2.775.134  

       

Overlopende passiva       

    Saldo   Saldo 

    01-01-2019 Mutaties 31-12-2019 

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 
volgend        

begrotingsjaar tot betaling komen:         

  afrekening sociaal domein inclusief Ferm Werk  506.021 113.228 619.248 

  nog te betalen bedragen   260.789 189.355 450.144 

  nog niet vervallen rente    103.690 -103.690   

  tussenrekening WMO    2.921 -9.188 -6.267 

    873.421 189.705 1.063.125 
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

      

      

      

subsidie Provincie Utrecht   158.956 0 158.956 

combinatiefunctionaris (besteding)   9.824 -9.824 0 

    168.780 -9.824 158.956 

    1.042.201 179.881 1.222.081 

       
De belangrijkste posten betreffen nog te betalen aan de gemeente Woerden € 81.940 m.b.t. 
ondersteuning projecten en € 172.985 voor de aanschaf van containers. Bij de vooruitontvangen bedragen 
wordt de subsidie van de Provincie voor een brug in Willeskop over de Hollandsche IJssel, in 
onderhandeling met de provincie, gebruikt voor een brug over de Hollansche IJssel in het project 
Westerwal. Het laatste deel van de rijksbijdrage voor de combinatiefunctionaris is in 2019 gebruikt. 
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   Saldo     Saldo 

   01-01-2019 Mutaties   31-12-2019 

Totaal Vlottende Passiva per 31 december  4.919.748 -922.533   3.997.215 

       

Niet uit de balans blijkende verplichtingen      

    Saldo Nieuwe   Saldo 

Gewaarborgde geldleningen   01-01-2019 lening Aflossing 31-12-2019 

100% borg gemeente, zonder deelneming van het Rijk 389.014  
 

50.641 338.372 

100% borg (achtervang: 50% Staat en 50% gemeente)* 11.159.500 875.000  626.500 11.408.000 

Totaal    11.548.514 875.000  677.141 11.746.372 

       
*Dit betreft 50% van de restant hoofdsom waarvoor het waarborgfonds in eerste instantie garant staat. In de jaarrekening 2018 was per 
abuis 100% vermeldt. 

Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen.  

       
Leaseverplichting       
Per 1 september 2006 is een 5-jarig leasecontract gesloten met Citytec voor de bestaande openbare 
verlichting. Het leasebedrag voor 2018 was € 270.210,- . Het contract wordt zonder opzegging steeds met 1 
jaar verlengd. In 2019 was de raming € 279.844,- en zijn de werkelijke uitgaven  € 283.714,-.   

       
Overeenkomst       
Met de gemeente Woerden is voor de samenwerking een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) gesloten voor 2015 
t/m 2020. In 2018 waren de kosten € 4.521.7234,-. Voor 2019 was de raming € 4.706.735,-  en zijn de werkelijk kosten 
€4.742.636,-.   

 
Gebeurtenis na balansdatum 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de gemeente Oudewater. Echter, als gevolg van de uitbraak van het 
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de 
verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die 
nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen. De gevolgen voor het resultaat 
en de financiële positie van de gemeente Oudewater zijn op dit moment nog niet te overzien. Het 
college gaat desondanks uit van een duurzame voortzetting van de activiteiten. De jaarrekening is dan 
ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de gemeente Oudewater. 
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II.4  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 
 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze 
verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen per programma. Om herhaling van informatie te voorkomen verwijzen wij daarom voor de 
verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken. 

 
De kolom begroting 2019 sluit op nul, doordat het destijds door uw raad vastgestelde dekkingsplan daarin is verwerkt. De kolom begroting na wijziging sluit administratief op 
nul, omdat het saldo van de najaarsnota daarin als sluitpost is meegenomen. Feitelijk vertoont de begroting na wijziging een tekort van € 620.353,- (het saldo van de 
najaarsnota). 
 

De lasten van uit de DVO met gemeente Woerden bedragen € 4.742.636,32. Deze zijn verantwoord in programma Overhead. In de baten en de lasten van zowel de 
begroting als de jaarrekening is de interne doorbelasting van een deel van de kosten van de DVO in de programma’s inbegrepen. Dit betreft in de jaarrekening een bedrag van 
€ 1.328.879, dat betrekking heeft op de kosten van onze leges en de heffingen. Door deze interne doorbelasting zijn zowel de baten als de lasten in de jaarrekening voor het 
genoemde bedrag hoger verantwoord dan de werkelijke (externe) baten en lasten zijn. Het resultaat wordt hier niet door beïnvloed.

Overzicht van baten en lasten

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Programma's

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.991.707 381.159 1.610.548 2.226.625 336.159 1.890.466 2.215.265 299.342 1.915.923 11.360 36.817 -25.457

2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 5.356.994 3.588.571 1.768.423 4.310.179 2.155.363 2.154.816 4.212.737 2.340.700 1.872.037 97.442 -185.337 282.779

3 Sociaal Domein 6.336.226 1.305.788 5.030.438 7.657.268 1.305.788 6.351.480 7.991.819 1.292.622 6.699.197 -334.551 13.166 -347.717

4 Cultuur, economie en milieu 676.172 144.189 531.983 1.155.146 144.189 1.010.957 893.519 201.798 691.721 261.627 -57.609 319.236

5 Sport en Onderwijs 1.120.932 93.034 1.027.898 1.245.161 93.034 1.152.127 1.271.386 144.743 1.126.642 -26.225 -51.709 25.485

6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.666.444 2.257.967 408.477 3.175.768 2.700.816 474.952 2.075.546 2.047.033 28.513 1.100.222 653.783 446.439

7 Algemene Inkomsten 193.300 14.082.180 -13.888.880 -513.017 15.434.853 -15.947.870 -11.097 15.301.069 -15.312.166 -501.920 133.784 -635.704

 Overhead 4.888.239 1.380.028 3.508.211 5.099.168 1.380.028 3.719.140 5.119.399 1.400.180 3.719.219 -20.231 -20.152 -79

Resultaat voor bestemming 23.230.014 23.232.916 -2.902 24.356.298 23.550.230 806.068 23.768.573 23.027.487 741.086 587.725 522.743 64.982

Mutaties reserves

1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0 7.500 -7.500 0 113.500 -113.500 0 106.875 -106.875 0 6.625 -6.625

2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 20.000 15.018 4.982 911.732 1.020.026 -108.294 911.732 924.383 -12.651 0 95.643 -95.643

3 Sociaal Domein 0 73.000 -73.000 0 593.411 -593.411 0 464.535 -464.535 0 128.876 -128.876

4 Cultuur, economie en milieu 0 0 0 0 12.283 -12.283 0 4.279 -4.279 0 8.004 -8.004

5 Sport en Onderwijs 0 0 0 0 44.500 -44.500 0 39.500 -39.500 0 5.000 -5.000

6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 78.420 0 78.420 281.920 216.000 65.920 328.497 145.704 182.793 -46.577 70.296 -116.873

7 Algemene Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat mutaties reserves 98.420 95.518 2.902 1.193.652 1.999.720 -806.068 1.240.229 1.685.275 -445.046 -46.577 314.445 -361.022

Gerealiseerd resultaat 23.328.434 23.328.434 0 25.549.950 25.549.950 0 25.008.802 24.712.762 296.040 541.148 837.188 -296.040

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 32.500,00 2.125.850,00 -2.093.350,00 91.500,00 2.161.547,00 -2.070.047,00 42.551,41 2.187.228,75 -2.144.677,34 48.949 -25.682 74.630

Algemene uitkering gemeentefonds 0,00 11.794.711,00 -11.794.711,00 0,00 13.059.539,00 -13.059.539,00 0,00 12.986.279,11 -12.986.279,11 0 73.260 -73.260

Dividenden 0,00 63.583,00 -63.583,00 0,00 85.731,00 -85.731,00 0,00 87.620,20 -87.620,20 0 -1.889 1.889

Overige algemene middelen 160.800,00 98.036,00 62.764,00 -604.517,00 128.036,00 -732.553,00 -53.648,35 39.941,16 -93.589,51 -550.869 88.095 -638.963

Totaal algemene dekkingsmiddelen 193.300,00 14.082.180,00 -13.888.880,00 -513.017,00 15.434.853,00 -15.947.870,00 -11.096,94 15.301.069,22 -15.312.166,16 -501.920 133.784 -635.704

Begroting 2019 Begroting 2019 na wijzigingen Rekening 2019 Verschil begroting en rekening
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II.5 BEGROTINGSRECHTMATIGHEID 
 

 
 
  

Nr Beschrijving Onrechtmatig, 

maar telt niet 

mee voor het 

oordeel

Onrechtmatig, 

en telt mee 

voor het 

oordeel

1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen 

het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen 

voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de 

doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer 

geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) 

was gedefinieerd. 

X

2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar 

die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten 

de Bestuursrapportage. 

X

2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar 

waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte 

niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 

kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al 

wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 

ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken 

met de raad.

X

3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld 

via subsidies of kostendekkende omzet.
X

4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak 

blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van 

de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X

5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 

inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van 

deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 

X

6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als 

onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij 

nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een 

toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal 

hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg 

van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 

komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat 

verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen 

dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 

weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:

6.1  - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar X

6.2  -geconstateerd na verantwoordingsjaar X

7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) 

waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere 

afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de 

volgende jaren. 

7.1  - jaar van investeren X

7.2  -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren X
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Programma 3 Begroting na 

Realisatie 2019 Verschil 
Sociaal Domein 

wijziging 
2019 

Lasten € 7.657.268 € 7.991.819 € -334.551 

Analyse overschrijding 

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten maatwerk dienstverlening. 

 

Programma 5 Begroting na 

Realisatie 2019 Verschil 
Sport en Onderwijs 

wijziging 
2019 

Lasten € 1.245.161 € 1.271.386 € -26.225 

Analyse overschrijding 

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere onderhoudskosten voor sporthal de Eiber. Werkzaamheden 
die gepland stonden voor 2018 zijn in 2019 uitgevoerd. De hogere lasten worden gecompenseerd door een onttrekking aan 
de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. 

Investeringen (afgesloten in 2019) 
Restant-
krediet Realisatie 2019 Verschil 

  01-01-2019 

Zonnepanelen en LED-verlichting stadserf -€ 1.868  € 0  € -1.868 

        

        

Analyse overschrijding 

Gelet op de omvang van deze overschrijdingen < 10.000 is geen 
nadere analyse opgenomen.    

 
   

Programma 7 Begroting na 
Realisatie 2019 Verschil 

Financiën 
wijziging 

2019 

Lasten -€ 513.017 -€ 11.096 € -501.920 

Analyse overschrijding 

Belangrijkste oorzaak is de post begrotingsruimte (saldo na vaststelling van de najaarsrapportage 2019). Deze bedraagt -/- 
525.317. Tegenover deze post staan geen directe uitgaven.  
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II.6 VERANTWOORDING WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 
 

Doel van het verantwoordingsmodel WNT 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een 
verantwoordingsmodel WNT. Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens 
(hierna: WNT) vallen, kunnen het model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in 
de WNT te voldoen. De WNT is van toepassing op Gemeente Oudewater. Het voor Gemeente Oudewater 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (algemeen bezoldigingsmaximum) 
 
Bezoldiging topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 W.J. Tempel  A. van der Lugt  

Functiegegevens5 gemeentesecretaris Griffier [FUNCTIE(S)] 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2019 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 [dd/mm] – [dd/mm] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)7   
1,0 1,0 [0,025 - 1,0] 

Dienstbetrekking?8  ja ja  

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
83.943 60.070  

Beloningen betaalbaar op termijn 14.590 10.337 [BEDRAG] 

Bezoldiging2  98.533 70.407 [SOM] 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
194.000 194.000 [INVULLEN] 

    

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 
N.v.t. / [BEDRAG] N.v.t. / [BEDRAG] N.v.t. / [BEDRAG] 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan12 
N.v.t. / [INVULLEN] N.v.t. / [INVULLEN] N.v.t. / [INVULLEN] 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 
N.v.t. / [INVULLEN] N.v.t. / [INVULLEN] N.v.t. / [INVULLEN] 

Gegevens 201814    

bedragen x € 1 W.J. Tempel  A. van der Lugt  

Functiegegevens5 gemeentesecretaris Griffier [FUNCTIE(S)] 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)7  
1,0 1,0  

Dienstbetrekking?8 nee ja  

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
121.480 56.781  

Beloningen betaalbaar op termijn 0 9.148  

Bezoldiging 121.480 65.929  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
189.000 189.000  
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II.7 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN  
 
 
In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de 
commissie BBV.   
 
NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten 
afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen met bedragen van € 10.000 en hoger. Bedragen 
beneden dit normbedrag worden als een totaalbedrag per programma opgenomen. Incidentele lasten en 
baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op de BBV staat 
als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip "incidenteel" gedacht kan 
worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en 
langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort 
of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van 
gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Ondanks het feit dat een 
dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden. 
Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 met budgettaire consequenties zijn in 1 regel opgenomen. De 
"tegenboeking" is onderdeel van de onttrekkingen reserves (incidenteel) via Nog uit te voeren beleid. 
Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019, welke ten laste komen van de Algemene reserve zijn wel 
gespecificeerd opgenomen. 
 
 

 

Lasten jaarrekening 2019

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Uitbesteding bediening bruggen € 59.737

Aanvraag bommenregeling € 23.520

Oranje Bolwerck/Westerwal/Schuylenburcht € 269.510

3. Sociaal domein

Maatschappelijke Agenda (MAG) € 167.402

Inzet sociaal raadslieden € 16.500

De Klepper € 48.242

Versterken informele inzet € 16.130

4. Cultuur, economie en milieu

5. Sport en onderwijs

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Omgevingswet € 28.764

Opstellen bestemmingsplannen € 14.189

7. Algemene inkomsten

Budgetoverhevelingen € 150.054

Incidentele lasten < 10.000 € 8.861

Totaal incidentele lasten € 802.909
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Baten

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

3. Sociaal domein

4. Cultuur, economie en milieu

5. Sport en onderwijs

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Verkoop percelen € 217.930

7. Algemene inkomsten

Incidentele baten < 10.000 € 0

Totaal incidentele baten € 217.930

Saldo lasten minus baten € 584.979

Toelichting per post

Lasten

Uitbesteding bediening bruggen  € 59.737 is incidenteel voor de W. van Pruisenbrug

Aanvraag bommenregeling Dit bedrag wordt als suppletieuitkering ontvangen in de 

AU en is doorbetaald aan het Hoogheemraadschap

Maatschappelijke Agenda (MAG) In aanbiedingsbrief begroting opgenomen tbv 

dienstverlening backoffice Sociaal Domein tlv. Reserve 

SD

Inzet sociaal raadslieden In de begroting is eenmalig een bedrag opgenomen 

voor de inzet van sociaal raadslieden

De Klepper In aanbiedingsbrief begroting opgenomen tbv 

voorbereidingskosten voor de Klepper als "huiskamer 

van de stad" tlv AR

Versterken informele inzet Betreft eenmalig budget

Omgevingswet In aanbiedingsbrief begroting opgenomen tbv 

voorbereidingskosten omgevingswet

Opstellen bestemmingsplannen Betreft een budgetoverheveling, welke ten laste komt 

van de AR

Oranje Bolwerck/Westerwal/Schuylenburcht In aanbiedingsbrief begroting opgenomen tbv 

projectkosten.

Baten

Verkoop percelen Betreft opbrengst verkoop Papenhoef € 203.500 en 

diverse percelen € 14.430. De opbrengst gaat naar AR.
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Toevoegingen aan reserves jaarrekening 2019

Structurele toevoegingen:

reserve wegen € 702.532

reserve Civiele kunstwerken € 114.000

reserve Baggeren € 75.200

reserve Investering speeltoestellen € 20.000

reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed € 110.567

Incidentele toevoegingen € 217.930

Totaal toevoegingen € 1.240.229

Onttrekkingen aan reserves

Structurele onttrekkingen:

reserve wegen € 696.426

reserve Civiele kunstwerken € 119.482

reserve Investering speeltoestellen € 14.965

Incidentele onttrekkingen € 854.402

Totaal onttrekkingen € 1.685.275

Resume

Incidentele baten -€ 217.930

Incidentele onttrekkingen reserves -€ 854.402

Bij:

Incidentele lasten € 802.909

Incidentele toevoegingen reserves € 217.930

Incidenteel resultaat -€ 51.493
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II.8 RESERVES EN VOORZIENINGEN  
    Via resultaatbestemming Verminderingen   

  Saldo Winst Toevoeging Onttrekking in verband met Saldo 

  01-01-2019 bestemming overige   afschrijvingen op 31-12-2019 

    vanuit 2018     activa waarop   

          bestemmingsres.   

RESERVES         is gevormd   

Algemene reserves             
Algemene reserve 2.939.698 -449.339 217.930 260.442   2.447.847 

Totaal Algemene reserves 2.939.698 -449.339,00 217.930 260.442 0 2.447.847 

Overige bestemmingsreserves             
Sociaal Domein 954.218 -318.984   443.907   191.327 
Onderhoud gemeentelijk vastgoed   1.065.684 110.567     1.176.251 
Investeringen speeltoestellen *1 146.714   20.000 14.965   151.749 
Wegen 188.893 963.698 6.106     1.158.697 
Civiele kunstwerken   148.450   5.482   142.968 
Baggerwerken   228.913 75.200     304.113 
Parkeren 25.000         25.000 
Binnenstad  467.588 -467.588       0 
Bovenwijkse voorzieningen 2.131         2.131 
Investeringen basisscholen 151.677         151.677 

Totaal Overige bestemmingsreserves 1.936.221 1.620.173,00 211.873 464.353 0 3.303.914 

              

TOTAAL RESERVES 4.875.919 1.170.834,00 429.803 724.795 0 5.751.762 

       
  Saldo begin   Toevoegingen Vrijval via result. Aanwendingen Saldo eind 

  dienstjaar         dienstjaar 

VOORZIENINGEN 2019         2019 

              

Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)             

Wethouderspensioen 561.433   42.081 21.664   581.850 
Wethouders wachtgelden 38.300     9.096   29.205 
              
Ter egalisatie van kosten (art.44.1c)   

 
        

    
 

        
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 
(art. 44.2) 

  
 

        
Onderhoud rioleringen 2.535.004 

 
484.883 34.726   2.985.161 

TOTAAL VOORZIENINGEN 3.134.737 0,00 526.964 65.485 0 3.596.216 

       
TOTAAL GENERAAL        
RESERVES 4.875.919 1.170.834,00 429.803 724.795 0 5.751.762 

VOORZIENINGEN 3.134.737 0,00 526.964 65.485 0 3.596.216 

TOTAAL 8.010.657 1.170.834,00 956.767 790.280 0 9.347.978 
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TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN 
  
Algemene Reserve 
Deze reserve is primair beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s. Daarnaast kent de 
Algemene Reserve een vrij voor de raad beschikbaar gedeelte. Het moet in principe eenmalige zaken 
betreffen en geen vervangingen en terugkerende aangelegenheden. Aan deze reserve wordt in principe 
ook het saldo van de jaarrekening toegevoegd of onttrokken. Daarnaast bestaan de toevoegingen uit 
incidentele opbrengsten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van percelen grond die niet in de grondexploitatie 
zijn opgenomen. Bij de herziene begroting 2017 is besloten als uitwerking van onder meer de ruimtelijke 
ontwikkelingen van het collegewerkprogramma (CWP) een bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de 
reserve Sociaal Domein en dit toe te voegen aan de Algemene Reserve met als aangegeven 
bestemming Stimulering Sociale Woningbouw. 
 
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 
De reserve bovenwijkse voorzieningen werd gevoed door de complexen van de grondexploitatie. Bij het 
vaststellen van de jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen en het saldo van 
€ 2.131 toe te voegen aan de algemene reserve.  
 
Reserve Investeringen Basisscholen 
In deze reserve werd tot en met 2014 jaarlijks een bedrag gestort voor groot onderhoud aan de 
basisscholen en de uitbreiding van het onderwijsleerpakket bij uitbreiding van het aantal groepen. Door 
een wetswijziging is per 1 januari 2015 de gemeentelijke zorgplicht voor het groot onderhoud van de 
basisscholen vervallen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2015 ook geen toevoeging aan deze 
reserve meer plaatsvindt. Door de raad is op 6 juni 2019 besloten om € 150.000 vanuit deze reserve 
beschikbaar te stellen voor het herstel van constructiefouten aan het dak van de scholen aan De Cope. 
Hierna resteert en nog een bedrag in deze reserve van € 1.677. Bij het vaststellen van de jaarrekening 
2019 wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen en het saldo van € 1.677 toe te voegen aan de 
algemene reserve. 
 
Reserve Investeringen Speeltoestellen 
Deze reserve is in 2007 ingesteld. Voor het jaar 2008 is hierin een bedrag van € 31.000 gestort en sinds 
2009 wordt er jaarlijks een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de reserve. Deze reserve is bestemd 
voor de vervanging van de speeltoestellen.  
Met ingang van 2009 worden – op advies van de accountant en conform het BBV – de bedragen voor de 
vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. 
Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en 
dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen. 
 
Reserve Sociaal Domein 
Met ingang van 2015 ontving  de gemeente in het kader van het Sociaal Domein drie decentralisatie-
uitkeringen, namelijk AWBZ/Wmo, Jeugd en Participatie. Vertrekpunt was, indien de gemeente 
Oudewater niet de gehele decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd had  besteed, het overschot 
toe te voegen aan deze reserve. Bij een tekort vond onttrekking aan deze reserve plaats. Deze 
systematiek werd gehanteerd tot en met de jaarrekening 2016. Met ingang van 2017 wordt deze 
systematiek niet meer gehanteerd. Met ingang van 2019 zijn de decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo 
en Jeugd geïntegreerd in de algemene uitkering.  
 
Reserve Parkeren 
Voorheen stond in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen een reservering voor investeringen ten 
behoeve van parkeren binnenstad. Er was echter behoefte aan een aparte reserve voor parkeren en die 
is met ingang van 2015 gerealiseerd. De reserve Parkeren wordt gevuld met bijdragen vanwege het 
realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad en wordt aangewend voor het 
realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van de binnenstad. 
 
Reserve Wegen 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van zowel de voorziening 
onderhoud wegen als van de reserve binnenstad toe te voegen aan de reserve wegen. Aan deze reserve 
wordt jaarlijks € 721.700 toegevoegd en wordt het planmatig onderhoud onttrokken.  
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Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening onderhoud 
gebouwen toe te voegen aan de nieuwe reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit geschiedt ter 
uitvoering van het in het voorjaar 2018 vastgestelde nieuwe MJOP. In de begroting 2019 is het planmatig 
onderhoud voor het eerst verwerkt, waarbij rekening is gehouden met deze reserve.  
 
Reserve Baggeren 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening baggerwerken 
toe te voegen aan de nieuwe reserve baggeren. Jaarlijks wordt er aan deze reserve een bedrag € 77.155 
toegevoegd en worden de werkelijke kosten conform het baggerplan onttrokken. Van de werkelijke 
kosten wordt eerst € 39.000 onttrokken aan de voorziening riolering. 
 
Reserve civiele kunstwerken 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening civiele 
kunstwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve civiele kunstwerken. Jaarlijks wordt er aan deze 
reserve € 118.360 toegevoegd en worden de werkelijke kosten van het door de raad in juli 2014 
vastgestelde meerjarig onderhoudsprogramma civiele kunstwerken 2014-2024 onttrokken. 
 
Voorziening Wethouderspensioen 
De gemeente is eigen risicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders en op grond 
van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. Jaarlijks 
werd € 7.000 toegevoegd aan deze voorziening. Uit een in 2017 ontvangen berekening is gebleken dat 
de storting zoals eerder berekend fors te laag is. Door deze herberekening blijkt dat de storting dusdanig 
moet zijn dat in de voorziening in ieder geval het berekende saldo aanwezig is. Bij de jaarrekening 2016 
betekende dit een extra storting van ruim € 5 ton die is verwerkt ten laste van het rekeningresultaat. Door 
nu jaarlijks te gaan actualiseren zullen de consequenties voor de exploitatie veel beperkter zijn. 
 
Voorziening Wethouderswachtgelden 
Ook de hoogte van deze voorziening is herrekend. Verplichtingen voor bestaande ‘wachtgelders’ hoeven 
niet langer uit de reguliere begroting te worden gedekt. Deze voorziening wordt nu jaarlijks 
geactualiseerd. 
 
Voorziening Onderhoud Rioleringen 
De jaarlijkse storting in deze reserve bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking 
bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Daarnaast zijn de investeringen in het 
buitengebied ten laste van deze reserve gebracht. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans 
Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk 
Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. 
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II.9 OVERZICHT OP TAAKVELDEN 
 

 
  

Taak

veld

Omschrijving

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur 190.475,00 802.728,00 612.253,00 145.475,00 929.852,00 784.377,00 138.889,67 1.050.419,49 911.529,82 -6.585,33 -120.567,49 -127.152,82

0.10 Mutaties reserves 95.518,00 98.420,00 2.902,00 1.999.720,00 1.193.652,00 -806.068,00 1.685.275,10 1.240.229,13 -445.045,97 -314.444,90 -46.577,13 -361.022,03

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 95.036,00 -95.036,00 95.036,00 -525.317,00 -620.353,00 -95.036,00 -525.317,00 -620.353,00

0.2 Burgerzaken 181.684,00 482.939,00 301.255,00 181.684,00 497.366,00 315.682,00 140.686,18 470.570,30 329.884,12 -40.997,82 26.795,70 -14.202,12

0.4 Overhead 1.380.028,00 4.888.239,00 3.508.211,00 1.380.028,00 5.099.168,00 3.719.140,00 1.400.179,97 5.119.398,78 3.719.218,81 20.151,97 -20.230,78 -78,81

0.5 Treasury 66.583,00 -66.975,00 -133.558,00 88.731,00 -66.975,00 -155.706,00 92.193,36 -55.565,35 -147.758,71 3.462,36 -11.409,65 -7.947,29

0.61 OZB woningen 1.401.000,00 32.500,00 -1.368.500,00 1.436.697,00 91.500,00 -1.345.197,00 1.444.316,00 42.551,41 -1.401.764,59 7.619,00 48.948,59 56.567,59

0.62 OZB niet-woningen 702.000,00 -702.000,00 702.000,00 -702.000,00 714.277,00 -714.277,00 12.277,00 12.277,00

0.64 Belastingen Overig 10.850,00 -10.850,00 10.850,00 -10.850,00 13.086,80 -13.086,80 2.236,80 2.236,80

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 11.794.711,00 -11.794.711,00 13.059.539,00 -13.059.539,00 12.986.279,11 -12.986.279,11 -73.259,89 -73.259,89

0.8 Overige baten en lasten 227.775,00 227.775,00 30.000,00 -12.225,00 -42.225,00 35.368,00 1.917,00 -33.451,00 5.368,00 -14.142,00 -8.774,00

1 Veilig

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 586.147,00 586.147,00 636.347,00 636.347,00 592.351,15 592.351,15 43.995,85 43.995,85

1.2 Openbare orde en veiligheid 9.000,00 119.893,00 110.893,00 9.000,00 163.060,00 154.060,00 19.765,89 101.924,19 82.158,30 10.765,89 61.135,81 71.901,70

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer 846.908,00 2.266.872,00 1.419.964,00 28.547,00 1.560.306,00 1.531.759,00 121.539,96 1.559.224,36 1.437.684,40 92.992,96 1.081,64 94.074,60

2.4 Economische havens en waterwegen 117.337,00 199.894,00 82.557,00 0,00 85.694,00 85.694,00 0,00 0,00 0,00 85.694,00 85.694,00

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling 10.000,00 10.000,00 350,00 350,00 9.650,00 9.650,00

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 80.500,00 93.054,00 12.554,00 80.500,00 93.054,00 12.554,00 79.392,45 96.489,11 17.096,66 -1.107,55 -3.435,11 -4.542,66

3.4 Economische promotie 15.850,00 -15.850,00 15.850,00 -15.850,00 15.548,95 -15.548,95 -301,05 -301,05

4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs 49.006,00 49.006,00 49.006,00 49.006,00 62.900,65 62.900,65 -13.894,65 -13.894,65

4.2 Onderwijshuisvesting 1.000,00 396.960,00 395.960,00 1.000,00 398.760,00 397.760,00 390.498,71 390.498,71 -1.000,00 8.261,29 7.261,29

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 43.000,00 344.436,00 301.436,00 43.000,00 356.621,00 313.621,00 83.942,00 356.002,88 272.060,88 40.942,00 618,12 41.560,12

Begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Jaarrekening 2019 Verschil begroting na wijziging met 

jaarrekening 2019
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Taak

veld

Omschrijving

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Jaarrekening 2019 Verschil begroting na wijziging met 

jaarrekening 2019

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering 27.097,00 27.097,00 37.097,00 37.097,00 32.967,15 32.967,15 4.129,85 4.129,85

5.2 Sportaccommodaties 49.034,00 325.108,00 276.074,00 49.034,00 425.352,00 376.318,00 66.591,49 449.353,09 382.761,60 17.557,49 -24.001,09 -6.443,60

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 10.000,00 10.000,00 1.996,03 1.996,03 8.003,97 8.003,97

5.4 Musea 6.982,00 21.809,00 14.827,00 6.982,00 21.809,00 14.827,00 7.121,88 12.069,42 4.947,54 139,88 9.739,58 9.879,46

5.5 Cultureel erfgoed 0,00 25.091,00 25.091,00 0,00 71.441,00 71.441,00 26.114,04 26.114,04 0,00 45.326,96 45.326,96

5.6 Media 56.707,00 153.758,00 97.051,00 56.707,00 164.601,00 107.894,00 59.862,00 218.883,21 159.021,21 3.155,00 -54.282,21 -51.127,21

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.773,00 325.048,00 321.275,00 3.773,00 434.988,00 431.215,00 14.094,62 360.755,25 346.660,63 10.321,62 74.232,75 84.554,37

6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 45.244,00 753.408,00 708.164,00 45.244,00 1.260.165,00 1.214.921,00 70.465,86 1.094.675,53 1.024.209,67 25.221,86 165.489,47 190.711,33

6.2 Wijkteams 116.944,00 116.944,00 116.944,00 116.944,00 162.287,96 162.287,96 -45.343,96 -45.343,96

6.3 Inkomensregelingen 1.159.239,00 1.792.396,00 633.157,00 1.159.239,00 1.846.657,00 687.418,00 1.122.265,00 1.667.625,13 545.360,13 -36.974,00 179.031,87 142.057,87

6.4 Begeleide participatie 557.162,00 557.162,00 557.162,00 557.162,00 552.478,00 552.478,00 4.684,00 4.684,00

6.5 Arbeidsparticipatie 10.000,00 326.600,00 316.600,00 10.000,00 333.734,00 323.734,00 278.495,99 278.495,99 -10.000,00 55.238,01 45.238,01

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9.305,00 290.750,00 281.445,00 9.305,00 290.750,00 281.445,00 11.631,00 348.770,25 337.139,25 2.326,00 -58.020,25 -55.694,25

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 80.000,00 1.361.000,00 1.281.000,00 80.000,00 1.190.690,00 1.110.690,00 83.600,92 1.533.914,93 1.450.314,01 3.600,92 -343.224,93 -339.624,01

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 349.140,00 349.140,00 1.047.340,00 1.047.340,00 1.317.730,14 1.317.730,14 -270.390,14 -270.390,14

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 399.740,00 399.740,00 624.740,00 624.740,00 669.098,81 669.098,81 -44.358,81 -44.358,81

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid 2.000,00 384.026,00 382.026,00 2.000,00 384.026,00 382.026,00 4.659,00 366.742,45 362.083,45 2.659,00 17.283,55 19.942,55

7.2 Riolering 1.755.337,00 1.755.336,00 -1,00 1.149.893,00 1.184.432,00 34.539,00 1.216.034,52 1.216.034,52 0,00 66.141,52 -31.602,52 34.539,00

7.3 Afval 845.727,00 802.379,00 -43.348,00 953.661,00 1.037.294,00 83.633,00 975.530,17 1.074.546,95 99.016,78 21.869,17 -37.252,95 -15.383,78

7.4 Milieubeheer 385.876,00 385.876,00 834.007,00 834.007,00 49.631,75 543.394,10 493.762,35 49.631,75 290.612,90 340.244,65

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 15.639,00 7.465,00 -8.174,00 15.639,00 7.465,00 -8.174,00 13.500,71 2.175,45 -11.325,26 -2.138,29 5.289,55 3.151,26

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening 34.408,00 34.408,00 254.408,00 254.408,00 242.371,45 471.693,26 229.321,81 242.371,45 -217.285,26 25.086,19

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.946.718,00 1.946.718,00 0,00 2.164.692,00 2.164.692,00 0,00 771.777,26 771.777,26 0,00 -1.392.914,74 1.392.914,74 0,00

8.3 Wonen en bouwen 311.249,00 660.227,00 348.978,00 536.124,00 685.227,00 149.103,00 1.032.884,39 805.961,76 -226.922,63 496.760,39 -120.734,76 376.025,63

Geheel totaal 23.328.434,00 23.328.434,00 0,00 25.549.950,00 25.549.950,00 0,00 24.712.762,46 25.008.802,49 296.040,03 -837.187,54 541.147,51 296.040,03
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II.10 STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 

 

Oorspronkelijk Geld- Lening Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Datum Rente- Restantbedrag nieuwe Bedrag Restantbedrag

bedrag van de verstrekker nummer besluit percen- per 01-01-2019 lening aflossing per 31-12-2019

geldlening tage Totaal Totaal Totaal

A.) 100 % borg gemeente € € € €

431.091 Reaal leven AXAOL882 Aanleg tenniscomplex De Heksenmeppers 25-04-1996 4,800 180.706 22.118 158.588

408.402 Rabobank 907.977 Bouw tennishal De Heksenmeppers 29-06-2000 4,250 68.824 11.671 57.152

90.000 Rabobank 936.601 Renovatie tenniscomplex De Heksenmeppers 19-06-2012 3,550 91.000 12.000 79.000

66.057 Rabobank 905.166 vervanging lening 1992 Stichting Sporthal Oudewater 05-02-2014 48.484 4.852 43.632

995.550 389.014 0 50.641 338.372

B.) W.S.W.-leningen: 100 % borg (achtervang: 50 % Staat en 50 % gemeente)

1.387.384 B.N.G. 67927 Omzetting ri jksleningen De Woningraat 30-10-1986 5,820 589.459 84.890 504.569

2.000.000 B.N.G. 98121 Diversen De Woningraat 18-11-2003 4,550 500.000 100.000 400.000

5.000.000 N.W.B. 23753 Renovatie/nieuwbouw De Woningraat 23-05-2005 3,910 2.400.000 200.000 2.200.000

3.000.000 B.N.G. 100730 Diversen De Woningraat 25-10-2005 3,230 400.000 200.000 200.000

3.233.826 B.N.G. 106051 Herfinanciering De Woningraat 01-12-2010 3,980 2.101.987 161.691 1.940.295

1.000.000 B.N.G. 107316 Diversen De Woningraat 22-02-2012 3,130 700.000 50.000 650.000

2.200.000 B.N.G. 107667 Diversen De Woningraat 07-08-2012 3,220 1.760.000 73.333 1.686.667

1.185.000 B.N.G. 108231 Diversen De Woningraat 01-08-2013 2,070 1.185.000 0 1.185.000

2.429.891 B.N.G. 81195.02 Herfinanciering 81195.01 De Woningraat 01-11-2013 3,900 1.984.205 99.832 1.884.373

2.315.000 B.N.G. 108.459 Diversen De Woningraat 2014 2,590 2.315.000 0 2.315.000

3.500.000 B.N.G. 40.111.413 Diversen De Woningraat 2-10-2017 1,550 3.383.333 116.666 3.266.667

5.000.000 B.N.G. 40.112.215 Diversen De Woningraat 29-10-2018 1,520 5.000.000 166.667 4.833.333

1.750.000 B.N.G. 40.113.143 Diversen De Woningraat 30-09-2019 0,390 1.750.000 1.750.000

34.001.101 22.318.984 1.750.000 1.253.079 22.815.905

Afgerond (conform overzicht WSW) 22.319.000 1.750.000 1.253.000 22.816.000

34.996.651 Totaal A (100%)  en B (50%) 11.548.514 875.000 677.141 11.746.372
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II.11 EMU SALDO 
 

    2019 

  Omschrijving x € 1000,- 
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 
(is cash-flow) 

65 
  

  
      
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 350 
      
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 

laste van de exploitatie minus de vrijval van 
de voorzieningen ten bate van de exploitatie 

429 
  

  
      
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die 

op de balans worden geactiveerd 
2.003 

    
      
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de 

Europese Unie en overigen, die niet op de 
exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

  
    
    
      
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste 

activa:   
  Baten uit desinvesteringen in (im)materiële 

vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover 
niet op exploitatie verantwoord 

  
  

  
      
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-

, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met 
derden die niet op de exploitatie staan) 

1.534 
  

  
      
8 Baten bouwgrondexploitatie:   
  Baten voorzover transacties niet op 

exploitatie verantwoord 772 
      
9 Lasten op balanspost Voorzieningen 

voorzover deze transacties   
  met derden betreffen   
      

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet 
via de onder post 1 genoemde exploitatie 
lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die nog niet vallen onder 
één van bovenstaande posten 

  
    
  

  
Berekend EMU-saldo -1.921 

    Een negatief saldo betekent een tekort. 
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II.12 SISA 
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SZW G2A Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_totaal 

2018                                                                        

                                      

Gemeenten die uitvoering in 

(jaar T-1) geheel of 

gedeeltelijk hebben 

uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar 

lichaam uit SiSa (jaar T-1) 

regeling G2B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

regeling G2A)      

Hieronder per regel één gemeente(code) 

uit (jaar T-1) selecteren en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05 Indicatornummer: G2A / 06

1 060589 Gemeente Oudewater € 1.030.811 € 14.505 € 54.809 € 204 € 26.517 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Baten (jaar T-1) IOAZ 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

 Participatiewet (PW) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11 Indicatornummer: G2A / 12

1 060589 Gemeente Oudewater € 0 € 37.031 € 10.504 € 0 € 5.026 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Baten (jaar T-1) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 13 Indicatornummer: G2A / 14

1 060589 Gemeente Oudewater € 0 

SZW G3 Besteding (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente

deel 2019

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004
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SZW G3A Hieronder per regel één gemeente(code) 

uit (jaar T-1) selecteren en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 060589 Gemeente Oudewater € 4.732 € 5.000 € 871 € 200 € 100 

Hieronder verschijnt de gemeente(code) 

conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 060589 Gemeente Oudewater € 0 € 0 € 0 

VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project 

(jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen  (automatisch 

berekend)

Verrekening (jaar T) 

Onroerende zaken 

(sportaccommodaties) per 

project ten laste van 

Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende 

zaken sportbeoefening en 

sportstimulering per project ten 

laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 

kosten per project ten laste 

van Rijksmiddelen 

Gemeenten

Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06

1 € 40.165 1.3 - Onroerende zaken - 

Onderhoud

€ 19.688 € 19.688

2 2.3 - Roerende zaken - Beheer 

en exploitatie

€ 33.706 € 33.706

Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per 

project ten lasten van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

Percentage besteed (Jaar T) 

per project tenopzichte van 

aanvraag ten laste van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van 

ontvangen Rijksbijdrage - 

automatisch ingevuld

Hier eventueel opmerkingen of 

toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11

1 1.3 - Onroerende zaken - Onderhoud 19688,4275 49,02% -€ 13.229

2 2.3 - Roerende zaken - Beheer en exploitatie 33705,77 83,92%

Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 2018

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004



 
Jaarstukken 2019 Gemeente Oudewater 

151 

 


