
Geachte heer of mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief van 21 december 2021, inzake de beoordeling van de begroting 2022, 
doen wij u hierbij onze reactie toekomen.

Wij zijn verheugd met uw beoordeling om repressief toezicht toe te passen op de begroting 2022. Wij 
zullen de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling naar u toesturen. Ook houden wij u 
op de hoogte van de ontwikkelingen in Oudewater via de gebruikelijke documenten van de 
budgetcyclus. Aan uw verzoek om toezending van aanvullende informatie met betrekking tot het 
verplaatsen van het zwembad hebben wij al invulling gegeven.

Uw zorg met betrekking tot de financiële positie van Oudewater delen wij met u. In 2021 hebben wij 
het proces van de Financiële Heroriëntatie doorlopen. Dit heeft bijgedragen en geleid tot een sluitende 
begroting 2022. Voor de jaren hierna helaas nog niet. In de aanbiedingsbrief van de begroting 2022 is 
hier uitgebreid aandacht aan besteed. In de aanbiedingsbrief hebben wij ook een overzicht 
opgenomen waar zaken staan opgenomen die niet de instemming van u als toezichthouder hadden. 
Dit betrof met name zaken als de herverdeling van het Gemeentefonds, Jeugd van 75% naar 100% en 
de septembercirculaire. 

In de aanloop naar de begroting 2023 zullen wij nadrukkelijk verder naar al deze zaken kijken, waarbij 
ons doel is te komen tot een sluitende begroting 2023-2026. Tevens benutten wij de mogelijkheden 
om de positie van onze algemene reserve te versterken. Zo hebben wij bij de vaststelling van de 
begroting 2022 besloten om de prognoses jeugd (reële inschatting) en de extra te ontvangen gelden 
op basis van de septembercirculaire toe te voegen aan de algemene reserve. 

Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een nieuwe financiële verordening. Hierin wordt 
ook aandacht besteed aan de financiële kengetallen en de sturing die daarop mogelijk is. Wij 
onderschrijven uw opmerking dat de kengetallen alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding 
moeten worden bezien om zo een goed beeld te geven van de financiële positie van de gemeente. 
In 2022 gaan wij hiervoor beleid (de financiële verordening) voor opstellen.
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Wij hopen met vorenstaande duidelijk te hebben aangegeven hoe wij aan de slag gaan met de door u 
genoemde aandacht- en verbeterpunten. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij hier met u 
over communiceren.

Namens de gemeenteraad,

drs. D.C. de Vries

voorzitter

Mw. E. Boers
griffier


