
 
 
 
Amendement ‘Snel herstel en beheer openbare ruimte’ 
 

 
Onderwerp: Programmabegroting 2021 - 2024 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 17 november 2020 
 

 
Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de Programmabegroting 
2021 – 2024 als volgt aan te passen: 
 

- De lasten bij het taakveld ‘Bestuur’ (0.1) voor 2021 te verlagen van € 947.028 naar € 937.028 
(een totale verlaging van € 10.000); 

- De lasten bij het taakveld ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie’ (5.7) te verhogen van € 
346.691 naar € 356.691 (een totale verhoging van € 10.000); 

- Deze wijziging tevens conform door te voeren voor de jaren 2022, 2023 en 2024. 
 

 
Toelichting: 
 

- Ondanks alle inzet op het onderhouden en beheren van de openbare ruimte treden er toch 
regelmatig kleine onvolkomenheden op; 

- Deze onvolkomenheden kenmerken zich meestal door de kleine omvang met aanzienlijk 
vervelende uitstraling en mogelijk gevaarlijke situaties. Voorbeelden zijn losse stoep- of 
straatstenen, te veel of te weinig gemaaide bermen en/of plantsoenen, verdwaalde afval- of 
plasticzakken, defecte straat verlichting, volle afvalbakken, molest van diversen straat 
meubilair, gebrek aan fleurigheid in de stad en bermen en slechte wegbelijning; 

- De uitstraling van de openbare ruimte is geholpen door handhaving op fout parkeren, 
verkeerd tijdstip van afval buiten zetten of plastic aan de “haken” te hangen, etc.; 

- De onafhankelijke tekstschrijver was nodig voor een goede verslaglegging in de media. Deze 
heeft er mede voor gezorgd dat de berichtgeving weer op een goede manier plaatsvindt; 

- De onafhankelijke tekstschrijver heeft op dit moment geen toegevoegde waarde; 
- Het budget van € 10.000 kan beter uitgegeven worden in effectieve en nuttige 

werkzaamheden in de openbare ruimte. 
 

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

Het amendement is aangenomen / verworpen in de vergadering van 17 november 2020. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:     Fracties tegen: 
        
   ……………………………   …………………………. 
   
   …………………………...   …………………………. 
 
 
 



 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt                  drs. D.C. de Vries 
 

 


