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Beantwoording rondvragen 
20R.01067 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Diverse 

Datum  : 02-11-2020 

Contactpersoon : R. Engels 

Tel.nr. : 8433 

E-mailadres : engels.r@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over de Programmabegroting 2021-2024 
 
De verdiepingsvragen zijn gesteld door de fractie van de VVD-D66. Hiernaast zijn er op vragen van 
het CDA twee aanvullende antwoorden en zijn er in de Auditcommissie van 29 oktober jl. nog 
aanvullende vragen gesteld. 

 engels.r@woerden.nl

Afgesproken is om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Aanvullingen op de al gegeven antwoorden op vragen van de fractie van de VVD-D66 

Vraag 21 gaat over bladzijde 19 begroting (KOK) 

Graag een exacte en actuele uitsplitsing van de reeksen bestemd voor de verschillende tranches van het 

Masterplan en de activiteiten die daarvoor plaatsvinden. Hoeveel budget is er, wat is al gebruikt? 

Aanvullend antwoord: 

Ter aanvulling op het reeds gegeven antwoord staan in de onderstaande tabel voor toekomstige tranches 

van het masterplan voor 2022 e.v. Hier zijn nog geen concrete uitgaven voor geoormerkt en hiervoor is het 

volledige budget dus nog beschikbaar. 
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A) Kapitaalslasten voor bovengronds (afschrijvingstermijn 40 jaar) periode 2019-2025 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Zie voorstel 972.000,00 0 38.880 38.516 38.151 37.787 37.422 37.058 

Uitvoer LBW 1.193.795,00 0 0 47.752 47.304 46.856 46.409 45.961 

LBW/Kleine H 1.193.795,00 0 0 0 47.752 47.304 46.856 46.409 

Kleine H/gaspl. 50.000,00 0 0 0 0 2.000 1.981 1.963 

Gasplein 200.000,00 0 0 0 0 0 8.000 7.925 

Gasplein 733.290,00 0 0 0 0 0 0 29.332 

Biezenpoort 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Biezenpoort 172.590,00 0 0 0 0 0 0 0 

Biezenpoort 350.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Kerkplein 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Kerkplein 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Kerkplein 350.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Arminius 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Arminius 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Arminius 350.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

IJsselkades 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal: 6.190.470,00 0 38.880 86.267 133.207 133.947 140.668 168.646 

 

Vraag 24 gaat over bladzijde 22 begroting (DUINDAM) 

(3.1.2) welk percentages van verwijzingen via het Stadsteam voor Jeugdzorg acht het college reëel en 

wenselijk? 

Aanvullend antwoord: 

Het is de wens om alles wat kan via het Stadsteam te laten verlopen. Idealiter naderen we hierbij de 100%. 

Echter, daar zijn we nog lang niet. Zoals aangegeven zij de gesprekken hierover volop aan de gang. 

 

Vraag 34 gaat over bladzijde 32 begroting (DUINDAM) 

Onder 4.2.1 wordt gesproken over inwoners en bedrijven. Welke doelstelling is reëel en wenselijk voor het 

gemeentelijk vastgoed? 

Aanvullend antwoord: 

Wat wij aan het gemeentelijk vastgoed wilde verduurzamen is gebeurd. Aan het gemeentelijk Vastgoed 

dat wij willen gaan afstoten gebeurd niets meer. Bij het gemeentelijk vastgoed dat wij gaan renoveren 

zullen wij ook de verduurzaming meenemen. 

  

Vraag 35 gaat over bladzijde 32 begroting (DUINDAM) 

In de prestatieafspraken met de Woningraat worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van 

sociale huurwoningen. Wordt  een hogere ambitie nagestreefd dan in de gemaakte afspraken in 2020? 

Wat is hierin wenselijk en reëel? 

Aanvullend antwoord: 

Op dit moment worden de prestatieafspraken voor 2021-2022 met de Woningraat opgesteld, hierin wordt 

een hogere ambitie nagestreefd dan in 2020. Reëel en wenselijk is om te sturen op concrete en haalbare 

afspraken. De Woningraat volgt 4 routes om te verduurzamen. Het doel hiervan is o.a. door verduurzaming 

woonlasten te verlagen als gevolg van lager energieverbruik, woningen met een rood label te verminderen 

en zonnepanelen te promoten. Dit wordt verder uitgewerkt bij het maken en vastleggen van de afspraken. 
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Vraag 55 gaat over bladzijde 52 begroting (LONT) 

Hoe heeft de dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing zich de laatste 10 jaar ontwikkeld? 

Aanvullend antwoord: 

  

begroot 

% 

werkelijk 

% 

2020 101 - 

2019 94 82 

2018 100 91 

2017 98 102 

2016 100 110 

2015 100 106 

2014 100 101 

2013 100 100 

 

Nadere toelichting college op de gegeven antwoorden nav vragen van het CDA 

 

Vraag 6 gaat over Aanbiedingsbrief begroting (LONT) 

Tabel Lokale lastendruk: De OZB stijgt in deze begroting van 503,= naar 556,= euro. Een stijging van 10%.  

Vraag 1: Waarom wordt deze stijging doorgevoerd en waarom is deze hoger dan de inflatiecorrectie en 

ook hoger dan de op blz 50 genoemde gemiddelde stijging van woningen met 4%? 

Vraag 2: Kunt u in percentages weergegeven uit welke delen deze verhoging bestaat? 

Vraag 3: moet de zinsnede op blz. 50 dat “De tarieven worden hiermee gecorrigeerd” zo gelezen worden 
dat de waardeontwikkeling van de onroerende zaken 1-op-1 wordt omgezet in de belastingaanslag? 

Aanvulling op reeds verstrekt antwoord: 

Antwoord 1: Door uw opmerking hebben wij geconstateerd dat een verkeerde berekening is gemaakt, 

waarvoor onze excuses. De bedragen moeten € 503 en € 521 zijn.  
Antwoord 2: de opbrengsten zijn met 3,6% verhoogd. 2% uit de meerjaarbegroting en 1,6% indexatie.  

Antwoord 3: De begrote opbrengsten zijn het uitgangspunt waarbij de ozb-tarieven worden gecorrigeerd 

aan de hand van de waardeontwikkeling. 

 

Vraag 26 gaat over bladzijden 58-80-81 begroting (KOK) 

Bij de verbonden partijen wordt op bladzijde 58 gesproken van het hebben van Certificaten van Stichting 

Administratiekantoren Dataland BV en verder op bladzijde 80/81 wordt gesproken dat wij geen 

certificaten bezitten, maar alleen lid zijn. Wat is het nu? 

Aanvulling op reeds verstrekt antwoord: 

Dataland is tot en met volgend jaar een verbonden partij. Wij hebben geen participaties (certificaten) en 

zijn alleen deelnemer (geen lid). Dataland houdt per 31 december 2021 op te bestaan. De werkzaamheden 

worden overgenomen door het Kadaster. 
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Aanvullende vragen vanuit de Auditcommissie van 29 oktober 2020 

 

Graag een overzicht van de baten en lasten met betrekking tot de afvalstoffenheffing. (LONT)  

Dit overzicht sluit aan bij de tabel zoals die is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen onder het punt 

B. Bestemmingsheffingen. 

 

 Lasten Bedrag 

1. Algemeen beleid inzameling afval (incl. doorbelasting vanuit DVO) 195.831,-- 

2. Inzameling rest- en gft-afval 290.739,-- 

3. Inzameling papier 82.900,-- 

4. Verwerking restafval 367.814,-- 

5. Inzameling en verwerken glas 14.520,-- 

6. Overige afvalstromen afvalbrengstation 53.000,-- 

7. Kunststofinzameling 88.378,-- 

 Subtotaal 1.093.182,-- 

8. BTW 117.720,-- 

9. Kosten overhead 5.000,-- 

10. Kwijtschelding 24.000,-- 

11. Vegen elementenverharding 24.500,-- 

 Totaal lasten 1.264.402,-- 

   

 Baten Bedrag 

12. Diverse baten afvalstromen (Bijv. papier/glas/kunststof/afvalstation) 136.850,-- 

13. Baten afvalstoffenheffing 1.174.151,-- 

14. Teruggave afvalstoffenheffing - 48.300,-- 

 Totaal baten 1.262.701,-- 

 

Wordt het aanbieden van de kliko’s gemonitord? Dit in relatie tot de teruggave. (LONT) 

Nee. 

 

Wat wordt precies overgedragen aan de Provincie (overdracht J.J. Vierbergenweg)? (vraag 9-CDA)(KOK) 

De gemeente is voornemens om de gehele verbinding tussen de N228 en de A12 over te dragen aan de 

provincie. Dit betreft zowel de Hoenkoopse brug over de Hollandsche IJssel als de weg inclusief de 

elementen die logischerwijs aan de weg en de brug zijn toe te rekenen om beheer van de weg en de brug 

mogelijk te maken. 

Welke extra inspanningen worden er nu gedaan met de betrekking tot de onkruidbestrijding? (vraag 16-

CDA) (KOK) 

Wij zullen als opdrachtgever Ferm Werk meer aansturen op de pijnpunten binnen het groenonderhoud die 

wij bijv. uit de meldingen kunnen halen. Door strakker te sturen verwachten wij de kwaliteit van het 

groenonderhoud beter te krijgen en te houden. Ze gaan dus niet extra inspanningen plegen maar gerichter 

in overleg met de gemeente.  

 

Hoeveel uren BOA toezicht houden we nu over? (vraag 23 CDA) (GROENEWEG) 

Oudewater heeft 1 fte BOA. 
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Bijlagen: 
 

geen. 

 

 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 


