
  
 
 
 

Amendement  
 

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2026 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 11 november 2021 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de volgende 
passage in de  programmabegroting:  
 

- De stijging van de rioolheffing is in zijn totaliteit 16%. Dit is 1,8% indexering, 10% 
extra op basis van het waterbeleidsplan en 4,2% vanuit de Financiële Heroriëntatie 

 
Te wijzigen in: 
 

- De stijging van de rioolheffing is in zijn totaliteit 11,8%. Dit is 1,8% indexering, 10% 
extra op basis van het waterbeleidsplan. De stijging van 4,2% vanuit de Financiële 
Heroriëntatie wordt in 2025 doorgevoerd. 
 

 
Toelichting:  
 
Om de ambities uit het waterbeleidsplan te verwezenlijken en het riool in Oudewater weer 
in goede staat te brengen wordt in de rioolheffing tot 2024 met 10% en in 2025 met 3% 
verhoogd. De financiële herorientatie stelt voor de werkelijke kosten door te berekenen aan 
de burger, leidend tot 4,2% extra verhoging. Indiener stelt voor deze verhoging niet in 2022 
maar in 2025 plaats te laten vinden, om de lastenverzwaring in 2022 te temperen. Voor de 
totale som in het afvalstoffenfonds vormt deze verschuiving geen probleem.   
 
Om de ambities uit het waterbeleidsplan te verwezenlijken en het riool in Oudewater weer 
in goede staat te brengen wordt de rioolheffing tot 2024 jaarlijks met 10% en in 2025 met 3% 
verhoogd. De financiële heroriëntatie stelt voor de werkelijke kosten door te berekenen aan 
de burger, leidend tot 4,2% extra verhoging. Indiener stelt voor deze verhoging niet in 2022 
maar in 2025 plaats te laten vinden, om de lastenverzwaring in 2022 te temperen. De stijging 
wordt verwerkt in de berekening van het nieuw Gemeentelijke Waterbeleidsplan 2025. Voor 
het totale bedrag in de ‘voorziening riolering’ vormt deze verschuiving geen probleem. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
J.V. Bos    M.J. Kruiswijk   R.A. van den Hoogen 
ChristenUnie-SGP  VVD/D66   Onafhankelijken 
 



 
Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 11 november 2021. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 
 
       …………………………..  …………………………. 
 
   …………………………...  …………………………. 
 
 
De griffier,    De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                        drs. D.C. de Vries 
 

 


