
 

 

 
Amendement 
 

 
Onderwerp: Ombuigen van bezuinigingen 
 

 
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 
Programmabegroting 2022 – 2025 als volgt aan te passen:  
 

- In 2022 € 45.000,- minder uit te geven aan het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP), zoals 
benoemd in paragraaf 3 (Onderhoud kapitaalgoederen). 

 
- Hiermee in 2022 de volgende bezuinigingen (zoals benoemd in de ‘tabel financiële 

heroriëntatie) ongedaan te maken: 
 

- Openingstijden balie van zes naar twee dagdelen; 
- Sluiting telefooncentrale op vrijdagmiddag; 
- Onderhoud Bedelaarskerkhof; 
- Ecologisch beheer Veenweidepark; 
- Aantal kleine bezuinigingen; 
- Uit blijven verlichting in buitengebieden. 
 

 
Toelichting: 
 

• In de begroting zijn de “groene” en “oranje” bezuinigingsvoorstellen vanuit de kaderbrief 
verwerkt. 

• In deze begroting zijn we genoodzaakt om echte keuzes te maken, te temporiseren of 
werkzaamheden uit te stellen. 

• Als gevolg daarvan zal vanaf 1 januari 2022: 

- De balie nog maar twee dagdelen open zijn; 

- De telefooncentrale vrijdagmiddag gesloten zijn; 

- De openbare verlichting in de buitengebieden uit blijven; 

- Het zorgvuldig opgeknapte bedelaarskerkhof niet meer onderhouden worden; 

- Het veenweidepark niet ecologisch meer beheerd worden. 

• De openstelling van de balie is voor ons van essentieel belang voor de dienstverlening aan 
onze inwoners. 

• Voor veiligheid in onze buitenbuurten is openbare verlichting in de avonduren essentieel. 

• Het bezuinigen van het beheer van het Bedelaarskerkhof zorgt ervoor dat dit in verval raakt 
en op termijn extra kosten met zich meebrengt. 

• Het is nodig om een budget ter voorkoming van kleine bezuinigingen van € 5.500 
beschikbaar te maken. 

• Het benodigde budget om alle hierboven genoemde bezuinigingen ongedaan te maken is € 
45.000,-. 

• Wat eenmaal weg is komt niet meer terug. 
• Dit amendement ziet op het jaar 2022. Voor de jaren 2023 – 2025 worden bij volgende 

begrotingsbehandelingen nieuwe voorstellen gedaan. 

 



 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
R. A. van den Hoogen 
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 
 

 


