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Technische vragen over de Najaarsrapportage 2021 Oudewater

Fractie
nr. vraag

Vraag Antwoord 

VVD-D66 1 Wat wordt er bedoeld met “dat er onzekerheid is over het project Oranje Bolwerck” en wat 

is er voor nodig om de leges ad € 290.000 dit jaar nog te ontvangen?

De onzekerheid gaat over het feit of nog dit jaar de vergunning wordt verstrekt (en dus de leges 

wordt ontvangen) of begin volgend jaar.

VVD-D66 2 Het uitgangspunt lijkt dat er dit jaar geen vergunning wordt verstrekt. Zijn de leges met dit 

uitgangspunt dan ook opgenomen in de programmabegroting 2022?

Nee, en het is geen uitgangspunt.

VVD-D66 3 Wat behelst de peuteropvangregeling en hoe zijn mogelijke belanghebbenden hierover 

geïnformeerd?

Als een kind gebruik maakt van peuteropvang kan er soms een vergoeding aangevraagd worden 

voor de kosten van peuteropvang. Dit heet de peuteropvangtoeslag. Dit is een 

inkomensafhankelijke toeslag, daarnaast gelden nog bepaalde voorwaarden. Ouders van kinderen 

uit de gemeente Oudewater van tussen de 2,5 en de 4 jaar oud, krijgen peuteropvangtoeslag voor 

maximaal 5 uur in de week peuteropvang. Het moet daarbij gaan om een peuteropvanglocatie in 

de gemeente Oudewater die geregistreerd staat in het landelijk register kinderopvang. Via de 

gebruikelijke media-kanalen (zoals website, krant) worden belanghebbende geïnformeerd. 

Daarnaast worden ouders van peuters via het consultatiebureau van de GGD op de regeling 

gewezen. 

VVD-D66 4 De omgevingswet zou budgetneutraal ingevoerd worden. Welke kosten zijn er alsnog 

gemaakt die leiden tot een uitgave van € 45.000?

Het uitstel van de wet toont enerzijds aan hoe complex de transitie van het wettelijk stelsel is. 

Anderzijds stelt het rijk geen financiële middelen ter beschikking aan gemeenten voor de extra 

voorbereidingskosten die gepaard gaan met het uitstellen van de wet. De gemaakte kosten zijn 

hoofdzakelijk toe te schrijven aan de inzet en capaciteit van projectteam implementatie 

omgevingswet.

VVD-D66 5 Waaruit bestaat de onzekerheid/voorbehoud met betrekking tot het voordeel van € 

394.211 vanuit de septembercirculaire?

Deze concept berekening is op het alleslaatse moment aan de Najaarsrapportage toegevoegd. 

Zoals nu blijkt is dit bedrag zeker. U wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd en 

het bedrag wordt verwerkt in de jaarrekening 2021.


