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Datum  : 23-10-2020 
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Onderwerp: Beantwoording vragen over Programmabegroting 2021-2024 
 

Deze vragen zijn gesteld door de fractie van het CDA, Christen Unie-SGP, De Onafhankelijken en 
VVD-D66. 

 engels.r@woerden.nl

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Zie bijlagen. Hierin staan de vragen en antwoorden per fractie opgenomen. 

Bijlagen: 
 

20i.005630 : Schuldqoute 
20i.05631 : Antwoorden CDA 
20i.05632 : Antwoorden CU-SGP 
20i.05633 : Antwoorden De Onafhankelijken 
20i.05634 : Antwoorden VVD/D66 

 

 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 



nr. vraag pagina van begroting vraag
Portefeuille 

houder 

Antwoord 

1 Aanbiedingsbrief Bij de inleiding (laatste alinea) staat dat in deze aanbiedingsnota nog 

wijzigingsvoorstellen staan die niet in de Programmabegroting 2021-2024 zijn 

meegenomen. 

Vraag: Welke wijzigingsvoorstellen zijn dat en welke consequenties heeft dat voor de 

saldi?

Lont Deze staan bij de conclusies onder c van de Aanbiedingsbrief.

2 Aanbiedingsbrief In hoofdstuk 1a staat dat de prioriteit in deze begroting wordt gelegd bij 3 ambities en 

dat voor de andere in de VJN-KN genoemde ambities vooralsnog in deze begroting geen 

(extra) geld vrijgemaakt is. 

Vraag 1: Over welke andere ambities hebben we het dan. 

Vraag 2: Voor welke van deze andere ambities is in deze begroting wel (deels) geld 

vrijgemaakt en hoeveel betreft dat dan.

College Antwoord 1: De ambities zoals wij hebben genoemd in de 

Voorjaarsnota 2020-Kadernota 2021-2024. De prioriteiten die wij 

leggen staan in de aanbiedingsbrief bij de begroting.

Antwoord 2: Op dit moment zijn wij nog bezig met het uitwerken 

van de ambities en komen hier nog bij uw raad op terug. Alleen 

voor de verbouw van De Klepper is een structurele kapitaallast 

van 48K (investering 800K) in de meerjarenbegroting opgenomen. 

Voor de ambities willen wij structureel 108K extra vrijmaken. 

3 Aanbiedingsbrief In het raadsvoorstel staat het voorstel om 113.024,= euro toe te voegen aan de AR.  Dit 

is niet, zoals met stortingen in andere reserves/voorzieningen, in de 

begroting opgenomen.

Vragen: 

1. Als dit bedrag niet wordt toegevoegd aan de AR en de ratio, zij het minimaal, onder 

de 1,0 blijft, is dat dan nog steeds een voldoende ratio in de ogen van de provincie of is 

deze toevoeging in principe daar niet nodig voor en kan (een deel) van dit bedrag ook 

benut worden voor andere bestedingen in de begroting?

2. Als dit bedrag wordt toegevoegd aan de AR is het saldo van de begroting 0. Betreft dit 

niet alvast op voorhand het bestemmen van het rekeningsresultaat 2021, hetgeen eerst 

bij de vaststelling van de rekening 2021 (dus na de gemeenteraadsverkiezingen) aan de 

orde is?

Lont Antwoord 1 : Ja. 

Antwoord 2: De begroting wordt door de raad vastgeteld. Als ons 

voorstel wordt overgenomen is dat inclusief de storting in de 

algemene reserve. Over het verloop van de vastgetelde begroting 

wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening 2021.

4 Aanbiedingsbrief In 2022 komt sporthal NoortSyde in beheer bij de gemeente. 

Vraag: Wat zijn hiervan de financiële consequentie voor de gemeentebegroting en zijn 

deze consequenties al in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting 2021-

2024 meegenomen?

Duindam Deze zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de de 

programmabegroting. In 2021 wordt in samenhang met sporthal 

De Eiber gekeken naar de consequenties voor de begroting.

Technische vragen over programmabegroting 2021-2024 OUDEWATER

Fractie:  CDA



5 Aanbiedingsbrief Onderdeel van het plan om Sporthal De NoortSyde uit de verliescijfers te halen is 

sluiting en sloop van De Eiber.

Vraag 1: Op welke termijn wordt sluiting en sloop van de Eiber verwacht ?

Vraag 2: Op welke termijn wordt de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen 

over sluiting en sloop van de Eiber.

Vraag 3: zijn de financiële consequenties van sluiting en sloop al opgenomen in het 

�
meerjarenperspec<ef van deze Programmabegro<ng 2021-2025 Vraag: zijn er al 

gesprekken gevoerd met de gebruikers van de Eiber over dit voornemen. Zo nee, 

wanneer verwacht u dat te gaan doen.

Vraag 4: zijn de gebruikers van de Eiber überhaupt wel op de hoogte gesteld van dit 

college-voornemen zoals verwoord in deze programmabegroting.

Duindam Antwoord 1: Dat is nog niet bekend. Er moet nog een business 

case worden opgesteld.

Antwoord 2: In 2021.

Antwoord 3: Nee, de financiële consequenties zijn niet in de 

programmabegroting opgenomen.

Antwoord 4: Begin 2020 hebben de wethouders Duindam en Kok 

gesprekken gevoerd met de gebrukers over het voornemen De 

Eiber te slopen. Ze zijn recentelijk nog per mail geïnformeerd naar 

aanleidng van de aankomende begrotingsbehandeling.

6 Aanbiedingsbrief Tabel Lokale lastendruk: De OZB stijgt in deze begroting van 503,= naar 556,= euro. Een 

stijging van 10%. 

Vraag 1: Waarom wordt deze stijging doorgevoerd en waarom is deze hoger dan de 

inflatiecorrectie en ook hoger dan de op blz 50 genoemde gemiddelde stijging van 

woningen met 4%?

Vraag 2: Kunt u in percentages weergegeven uit welke delen deze verhoging bestaat?

Vraag 3: moet de zinsnede op blz. 50 dat “De tarieven worden hiermee gecorrigeerd” zo 

gelezen worden dat de waardeontwikkeling van de onroerende zaken 1-op-1 wordt 

omgezet in de belastingaanslag?

Lont Antwoord 1: In deze begroting wordt de opbrengst van de OZB 

verhoogd met 3,6%. Om de benodigde opbrengsten te kunnen 

realiseren stijgen de tarieven. Zodra de Woz-waarden definitief 

zijn worden de ozb-tarieven bijgesteld. In de raad van 17 

december a.s. worden de tarieven voorgesteld. Het uiteindelijke 

aanslagbedrag van de ozb is afhankelijk van de woz-waarde en 

het tarief. In de tabel is zowel de woz-waarde als het tarief 

gestegen. De bedragen in de tabel betreffen een WOZ-waarde 

van €387.000.   

Antwoord 2: de opbrengsten zijn met 3,6% verhoogd. 2% uit de 

meerjaarbegroting en 1,6% indexatie. 

Antwoord 3: de waardeontwikkeling heeft invloed op de ozb-

tarieven.

7 Aanbiedingsbrief Als toelichting bij de tabel van lokale lastendruk staat dat het bedrag van de 

afvalstoffenheffing mede gebaseerd is op het uitgangspunt dat GFT niet meer wekelijks 

wordt opgehaald. 

Vraag: Komt er nog een separaat voorstel naar de raad om deze ophaalfrequentie te 

wijzigen of is deze toelichting in de begroting tevens een besluit van de raad om de 

frequentie aan te passen?

Lont Er komt geen separaat voorstel over de inzamelfrequentie van 

GFT. Deze  uitvoeringsbevoegdheid hiervoor ligt bij ons college.

8 Aanbiedingsbrief De raad wordt voorgesteld in te stemmen om een bedrag van 108.000,= euro 

structureel op te nemen om de lasten vanuit de ambities te dekken.

Vraag 1: Voor welke ambities is dit geld bedoeld en waar wordt dit structureel aan 

besteed per ambitie; of geeft de raad hiermee een “blanco cheque” aan het college om 

dit structurele bedrag vrij te besteden aan nader door het college te vinden structurele 

posten?

Vraag 2: Welke financiële verdeling van deze 108.000,= euro is per ambitie in de 

begroting opgenomen?

Vraag 3: Komt dit structureel bedrag van 108.000,= euro bovenop structurele bedragen 

die in voorgaande begrotingen zijn opgenomen voor de ambities en zo ja, welke 

ambities betreft dat dan? 

Vraag 4: Er wordt gesteld dat de dekking voor dit bedrag het zogenaamde budget UVO-

DVO is. Welke lasten zijn in voorgaande jaren uit dit budget besteed?

Lont Antwoord 1: De ambities aan welke wij de prioriteit willen geven 

staan in de aanbiedingsbrief. Aan welke ambitie de gelden 

uiteindelijk structureel worden besteed is aan uw raad. 

Antwoord 2: Geen.

Antwoord 3: Ja. Voor de verbouw van De Klepper is rekening 

gehouden met een kapitaallast van 48K. 

antwoord 4: Het UVO budget is de afgelopen jaren voornamelijk 

ingezet voor extra inzet personeel Woerden, inhuur externen, 

kosten projecten en juridische kosten.



9 17 Bij de inspanningen staat dat er overleg is met de provincie om de verbinding tussen de 

A12 en N228 over te dragen aan de provincie Utrecht.

Vraag 1:  Welk financieel voordeel is er te behalen als deze overdracht doorgaat?

Vraag 2: Is er een mogelijkheid om het gedeelte Vierbergenweg, dat binnen de 

bebouwde kom van Oudewater ligt, uit te sluiten van deze overdracht zodat de 

gemeente in de toekomst eigen zeggenschap behoudt over dat weggedeelte mede gelet 

op mogelijke door de gemeente gewenste ontwikkelingen zoals een rotonde bij de 

splitsing met de Lijnbaan?

Kok Antwoord 1: Het financiel voordeel wordt behaald door minder 

beheerkosten en vervangingskosten in de toekomst. Bij de 

overdracht zal naar verwachting een bijdrage gevraagd worden. 

Daarna wordt het te beheren areaal verkleind. 

Antwoord 2: Nee

10 23 Bij 3.2.1.3 staat dat Respijtzorgmogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt en bekend 

gemaakt worden bij professionals.

Vraag 1: Waarom worden respijtzorgmogelijkheden ook niet bekend gemaakt bij 

mensen die er mogelijk gebruik van willen maken?

Vraag 2: Is er in de begroting structureel of incidenteel geld beschikbaar voor Respijtzorg 

in Oudewater en hoeveel?

Kok Professionals hebben behoefte aan een overzicht van 

respijtzorgmogelijkheden. Deze zullen ook opgenomen worden in 

de sociale kaart van Oudewater, waar ook nu al veel informatie te 

vinden is. Respijtzorg kan geindiceerd worden door het 

Stadsteam; daarvoor zijn (structureel) WMO-middelen 

beschikbaar. Ook is vergoeding mogelijk door het zorgkantoor of 

de zorgverzekeraars. 

11 24 Opzetten concept “Wooncoaching”: Op blz 25 staat bij 3.4.1.4 als inspanning voor 2021 

het opzetten van het concept “wooncoaching” om senioren te ondersteunen/te 

begeleiden in hun verhuiswens. Deze inspanningsverplichting stond (iets anders 

geformuleerd) ook al in de begroting 2020.

Vraag 1: Wat is de stand van zaken m.b.t. deze inspanningsverplichting? Is er al een 

afspraak met Woningraat zoals verwoord in de begroting 2020?

Vraag 2: is er in de begroting 2021 geld beschikbaar voor een wooncoach en zo ja, 

hoeveel?

Duindam Antwoord 1: De wooncoach komt terug in de prestatieafspraken 

voor 2021 / 2022. 

Antwoord 2: Er is geen extra geld beschikbaar voor de 

wooncoach. We doen dit vanuit de bestaande middelen. De 

ervaring met een wooncoach in Lopik leert dat het effect gering is 

en nogal kostbaar (gerekend per bereikte verhuizing). Het is aan 

Woningraat als eerste partij om doorstroming in het kader van de 

prestatieafspraken te bereiken.

12 26 Meerjarige taakstelling kosten jeugdzorg: op pagina 27 staat bij de indicatoren dat de  

taakstelling voor 2020 100.000,= euro is en dat de streefwaarde 100% gerealiseerd is in 

2024, waarbij een bedrag van 250.000,= euro staat vermeld. 

Vraag 1: Wat is de stand van zaken m.b.t. Het realiseren van de taakstelling van € 

100.000?

Vraag 2: welk bedrag is er in de begroting 2021 opgenomen voor deze taakstelling. Is dat 

100.000,= euro of een ander bedrag? Wordt het resultaat van 2020 hier nog in 

betrokken?

Vraag 3: Op basis waarvan is de verwachting dat in 2024 een taakstelling van 250.000,= 

euro is gerealiseerd; 

Vraag 4: Is in de meerjarenbegroting van deze Programmabegroting het streefbedrag 

van € 250.000 al verwerkt.

Duindam 1. In de beantwoording van de technische vragen van de 

voorjaarsnota is aangeven dat het door de lagere instroom  van 

aanvragen, minder doorverwijzingen door externe verwijzers naar 

maatwerk en het sturen op zorgzwaarte en zorgduur, het er 

inderdaad op lijkt dat we de taakstelling gaan behalen. Dat beeld 

is niet veranderd. Echter, het jaar is nog niet afgesloten. We 

weten dus pas zeker of we het behaald hebben, zodra alle 

facturen van zorgverleners over 2020 binnen zijn. 2. De 

taakstelling voor 2021 is 150.000 euro. Mocht het resultaat van 

2020 aanleiding geven voor correctie dan komen we daarop terug 

in de voorjaarsnota. 3. Dat is op basis van de opsomming bij vraag 

1. 4. Ja, is verwerkt. 

13 39 Bij 4.2, Voor onderwijshuisvesting is voor 2021-2024 jaarlijks een bedrag opgenomen 

van ca € 418.000.Ook de jaren hiervoor was een dergelijk groot bedrag opgenomen in 

de begroting.

Vraag 1: Waar wordt jaarlijks dit bedrag aan besteed?

Vraag 2: Gaarne een overzicht aan kosten die in de jaren 2018, 2019 en 2020 ten laste 

zijn gebracht van deze begrotingspost.

Duindam Antwoord 1: Dit bedrag wordt vornamelijk besteed aan de 

kapitaallasten van de scholen.

Antwoord 2: De belangrijkste kostenpost zijn de kapitaallasten. 

Overige posten zijn: belastingen-verzekeringen en kosten herstel 

schade door derden.



14 n.v.t. Wordt de gemeentelijke tekstschrijver in 2021 gecontinueerd en zo ja, voor welk bedrag 

staat dit in de begroting 2021? Is dit een structureel bedrag, ook voor latere jaren?

Groeneweg Voor de tekstschrijver van de raad is structurel een bedrag van 

10K opgenomen.

15 6 Wat heeft het college doen besluiten het cultuurhuis toch te betrekken bij de ambitie 

voor de Klepper? Dit is namelijk een volledig ander standpunt dan eerder aan de raad 

meegedeeld. 

Kok De te verwachten leegstand in het Cultuurhuis heeft het college 

doen besluiten om onderzoek te doen naar mogelijkheden / 

oplossingen

16 16 Klopt het dat er geen extra inspanning worden gedaan op het gebied van groenbeheer? 

Hierover zijn afgelopen jaar veel klachten geweest vanuit inwoners.

Kok Er wordt actief ingezet op het onderhouden van het groen en 

specifiek over de rol van aannemer FermWerk en de juiste 

aansturing in deze. 

17 19 Betreffende de volgende punten uit de tabel verschillenanalyse 2020-2021: "7.3 Lagere 

baten kunststofinzameling i.v.m. wijziging subsidiesystematiek (zie lagere lasten 

kunsstofinzameling)" en "7.3 lagere baten oud papier. Door inzakken oud papiermarkt 

krijgen we een lagere oud papierprijs." 

Achter deze punten staat vermeld dat dit een voordeel is terwijl de bedragen positief 

zijn. Klopt het dat deze ontrecht staan omschreven als voordeel en dus een nadeel zijn?

Lont Dit is een juiste constatering, dit moet bij allebei zijn nadeel. De 

optelling klopt wel.

18 50 Betreffede de tekst onder 'Lokale lastendruk'; We zien een verschil in genoemde 

waardes voor de gemiddelde waarde van woningen ten opzichte van de begroting van 

2020. (In de begroting 2020 staat voor datzelfde jaar een gemiddelde waarde van 

283.000 als uitgangspunt. In de begroting 2021 staat voor het jaar 2020 het 

uitgangspunt van 258.000, zie afbeeldingen ->) 

Vraag 1: Waar komt dit toch behoorlijk grote verschil vandaan? 

Vraag 2: Klopt één van de getallen niet en/of welke is dan juist?

Vraag 3: Welke getallen zijn er gebruikt bij het berekenen van de tabel voor lokale 

lastendruk in de begroting 2021?

Lont Antwoord 1 en 2: Vorig jaar waren de WOZ-waardes nog niet 

definitief ten tijde van het opstellen van de begroting 2020. Zie 

linker tabel, dit waren schattingen.  Ditzelfde geldt voor de 

rechter tabel voor 2021. Aan het einde van het jaar zijn de 

definitieve waardes bekend.

Antwoord 3: in het voorbeeld is uitgegaan van een woz-waarde 

van € 387.000 voor beide jaren met het vastgestelde tarief van 

2020 en het voorlopige tarief van 2021. 

19 85 Een aantal vragen rond de risicoparagraaf:

1. Het risico realisatie zwembad uit de begroting 2020 staat niet in de begroting voor 

2021. Op basis waarvan is dit risico vervallen, we zijn toch nog bezig met de mogelijke 

ontwikkeling van een nieuw zwembad?

2. De risico’s vanwege het Covid-19 virus zijn wel benoemd, maar niet gekwantificeerd. 

We weten (resultaten uit het verleden geven in dit geval wel zekerheid voor de 

toekomst) dat de rijkstegemoetkoming onvoldoende zal zijn. Had er geen kwantificering 

plaats moeten vinden? 

3. Rond de  invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (b.v. wegvallen 

van legesinkomsten) geldt eenzelfde vraag.

Lont Antwoord 1:  De ambitie realisering nieuw zwembad zijn wij aan 

het uitwerken. Als er besloten wordt het zwembad te realiseren 

kunnen we een goede inschatting maken van het risico en voegen 

wij deze weer toe aan de risicoparagraaf.

Antwoord 2: Binnenkort ontvangt u hierover een RIB over het 

verloop van 2020. Bij het opstellen van deze begroting was nog 

geen inschatting te maken.

Antwoord 3: In de begroting nemen wij reeële ramingen op. Zo 

ook voor de Lesgesinkomsten.

20 7 Voorgesteld wordt de tarieven voor de toeristenbelasting voor 2 jaar vast te stellen. Het 

argument dat daarvoor gebruikt wordt impliceert dat voortaan deze tarieven al twee 

jaar vantevoren worden vastgesteld. Al eerder is deze “trend” al ingezet door OZB-

stijgingen al vooruitlopend vast te stellen. Zitten er nog meer van dit soort 

dekkingsbesluiten voor na het jaar 2021 in de begroting?

Lont Alleen voor de toeristenbelasting worden de tarieven voor 2 jaar 

vastgesteld. In de meerjarenbegroting wordt de benodigde 

stijging van de ozb-opbrengsten, reinigingsrechten en rioolheffing 

bepaald en bij elke begroting vastgesteld. Uitgangspunt bij de 

bepaling van de tarieven zijn de opbrengsten die we moeten 

realiseren.



21 56 Wat is de waarde van het staatje op pag. 56, waarin een vergelijk wordt gemaakt van 

tarieven met omliggende gemeenten voor het jaar 2020, in de wetenschap dat b.v. het 

OZB- tarief voor woningen in onze gemeente met 6,3% stijgt?

Lont Dit staatje is ter indicatie van de tarieven van  andere gemeenten.  

E.e.a. is afhankelijk van de woz-waarden en de ozb-opbrengsten.

22 96 Bij het aspect rechtmatigheid wordt niets vermeld over de voorbereidingen op de door 

het college op te stellen rechtmatigheidsverklaring. Welke activiteiten worden daarin 

ondernomen?

Lont Op dit moment zijn wij bezig hier een plan van aanpak voor op te 

stellen.

23 13 Begroting OOV deze gaat van 167.500 (2020) naar 131.393 (2021, 2022, 2023)  Graag 

een overzicht van alle wijzigingen die leiden tot deze verlaging.

Groeneweg Deze afname betreft m.n. de afname van  het budget handhaving 

openbare ruimte (BOA) met 38.852 euro. Die zat al in het 

meerjarenperspectief.

24 26 Bij de indicatoren van het sociaal domein worden redelijk recente cijfers gebruikt alleen 

bij het % jeugdwerkloosheid zijn de cijfers van 2015 gebruikt. Zijn er geen recentere 

cijfers? 

Duindam De scores op de wettelijke indicatoren ontlenen wij aan 

waarstaatjegemeente.nl. Voor de gegevens over 

jeugdwerkeloosheid zijn daar geen recentere data dan die van 

2015 gepresenteerd.

25 36/45 Planmatig onderhoud. Na een uitgebreide beschrijving hoe belangrijk ons Cultureel 

Erfgoed is, worden er bezuinigingen/kortingen doorgevoerd op onderhoud (planmatig) 

Heksenwaag, Touwmuseum, Kerktoren en Carilion. Hoe is dit te verantwoorden? 

Waarom het planmatig onderhoud los laten en dan de volgende jaren dit achterstallig 

onderhoud inhalen tegen meer kosten .

Duindam Het onderhoud vindt plaats op basis van een vastgesteld plan. 

Jaarlijks verschillen deze bedragen. Dit leidt tot fluctuaties op de 

taakvelden en op de onttrekking/toevoeging aan de reserve 

onderhoud gemeentelijk vastgoed. Het planmatig onderhoud 

wordt dus niet losgelaten en er is geen sprake van achterstallig 

onderhoud.

26 58 en 80/81 Bij de verbonden partijen wordt op bladzijde 58 gesproken van het hebben van 

Certificaten van Stichting Administratiekantoren Dataland BV en verder op bladzijde 

80/81 wordt gesproken dat wij geen certificaten bezitten, maar alleen lid zijn. Wat is het 

nu?

Kok Dank voor de opmerking. Dit punt zoeken wij nog uit.



Omschrijving

Vaststelling kengetal netto schuldquote in %

Berekening

Onderstaand cijfers zijn ontleend aan de concept (meerjaren)begroting inclusief geprognosticeerde balans van de hieronder genoemde jaren:

2021 2022 2023 2024

A= 20.846€              20.970€               17.517€           23.819€                  

B= 3.700€                3.600€                 3.600€             3.600€                    

C= 1.400€                1.200€                 1.200€             1.200€                    

D= -€                    -€                     -€                 -€                         

E= 2.500€                2.500€                 2.500€             2.500€                    

F= 100€                   100€                    100€                 100€                        

G= 350€                   350€                    350€                 350€                        

H= 23.116€              23.476€               22.577€           22.639€                  

Formule: (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

Uitkomst: 99% 97% 86% 113%

Toelichting per letter





nr. vraag

pagina 

van 

begroting

vraag

Portefeuille 

houder 

Antwoord 

1 0 Wat is het vrij besteedbare bedrag in 2021? Lont € 113.024,--. Wij stellen de raad voor dit bedrag te storten in de 

Algemene Reserve.

2 0 Een aantal posten zijn aangekondigd, een aantal misschien ook niet. Graag update  wat 

we nog kunnen verwachten? Inventarisatie en verwachtte bedragen? 

College Zo ver zijn wij op dit moment nog niet. Zoals in de Aanbiedingsbrief 

aangegeven komen wij met voorstellen.

3 4 Wat is het resultaat van de zoektocht naar subsidiemogelijkheden voor Klepper, 

Zwembad en Skeelerbaan? 

Duindam/Kok Voor De Klepper zijn er mogelijkheden op het gebied van 

monumenten, duurzaamheid, ontmoetingsplek/leefbaarheid / kunst 

en cultuur. Voor het zwembad zijn er concrete subsidiemogelijkheden 

ten aanzien van de stichtingskosten. Weinig tot geen mogelijkheden 

voor de skeelerbaan.

4 4 Voor welk bedrag is in 2019, 2018 en 2017 het UVO-DVO budget ingezet, en voor welke 

doelen? 

Kok Het UVO budget is de afgelopen jaren voornamelijk ingezet voor extra 

inzet personeel Woerden, inhuur externen, kosten projecten en 

juridische kosten.

5 7 Verschil tussen een en meerpersoonshuishouden is wel erg klein. Bijna te verwaarlozen. 

Kostentechnisch of is dit een gevolg van een politieke keuze?

Lont Bij de afvalstoffenheffing  wordt onderscheid gemaakt in 1 persoons 

en meerpersoonshuishoudens. Dit is een politieke keuze op basis van 

kostenopbouw, die in het verleden is gemaakt.

6 14 Zijn er maatregelen nodig om de marktbrug te verstevigen/herstellen, bijv. Om de 

rijroute van de ‘H’ te herstellen? Zijn hier reserveringen voor gedaan?  

Kok Op dit moment is een reservering opgenomen voor het technisch 

'herstel' van de Marktbrug. De brug is een monument en in de basis 

nooit ontworpen voor zwaar verkeer. Er is geen beleidskader wat 

verlangd dat de brug geschikt wordt gemaakt voor zwaar verkeer. In 

het kader van het Masterplan Binnenstad wordt in 2021 onderzocht 

hoe vrachtverkeer in het centrum teruggedrongen kan worden. Indien 

hieruit volgt dat zwaar verkeer over de brug gewenst, zal hiervoor 

extra budget aangevraagd worden.

7 16 Fietsbeleidsplan staat op de agenda. Waar vind ik deze terug in de financiele tabel? Kok De uitgave voor het Fietsbeleidsplan staat opgenomen onder taakveld 

2.1 "Verkeer en vervoer".

8 17 Welke zaken uit het masterplan binnenstad worden in 2021 uitgevoerd? Wanneer 

worden het Gasplein en de Leeuweringerstraat aangepakt? 

Kok Uitvoer Markt e.o. zal in combinatie met project Kaden en Bruggen en 

met de gas sanering gefaseerd moeten worden. Daarmee kan start 

waarschijnlijk in 2021 beginnen maar op het moment is onduidelijk 

welke straten wanneer exact uitgevoerd kunnen worden vanwege 

werken van derden.

Technische vragen over programmabegroting 2021-2024 OUDEWATER
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9 17 Hoe wordt de raad betrokken bij de plannen rond de renovatie van de Brede Dijk? Kok Na het doorlopen van de participatie met de inwoners en verder 

omgeving zal een Voorlopig Ontwerp met scenario's aan de 

gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarbij zal pas 

het uitvoeringskrediet worden vrijgegeven. Net als de wijze waarop de 

projecten uit het Masterplan worden opgepakt. 

10 19 7.3 lagere baten oud papier € 28.550. Staat vermeld als voordeel. Typefout?                     Lont Juiste constatering. Moet zijn nadeel.

11 20/21 Hoe houdt het college rekening met mogelijke tegenvallers in het sociaal domein (zoals 

in afgelopen jaren zijn voorgekomen) 

Duindam / Kok / 

Lont

We monitoren maandelijks de ontwikkelingen in het sociaal domein. 

We streven ernaar de tegenvallers zoveel mogelijk op te vangen in het 

programma. Mochten er onoverkomelijke problemen ontstaan dan 

zullen wij de Raad daarover in de gebruikelijke P&C momenten 

informeren. 

12 20/21 Hoe houdt het college in 2021 de raad op de hoogte van de voortgang van de MAG? Duindam/ Kok Tijdens de gebruikelijke P&C momenten informeren wij de Raad over 

de belangrijkste ontwikkelingen, zoals afgesproken bij vaststelling van 

de MAG

13 28 Sociaal domein -517.914 (totaal lasten/baten). Was een bedrag van deze orde voorzien? Duindam Sommige zaken waren al voorzien bij de Voorjaarsnota - Kadernota en 

zijn verwerkt in deze begroting. Voor een volledige analyse wordt 

verwezen naar de argumentatie die bij de mutaties lasten en baten 

worden genoemd.

14 30 Wat is er gebeurd met de aangevraagde subisidie om WiFi in de openbare ruimte aan te 

leggen? Waarom is deze niet terug te vinden in de begroting? 

Duindam Subsidie is wel aangevraagd, maar na onderzoek wogen de lasten 

zwaarder dan de baten. Er bleek hier te weinig behoefte/animo voor 

te bestaan om het uit te voeren in Oudewater en brengt structurele 

kosten met zich mee. Hierover komt nog een RIB in 2020.

15 32 Welk bedrag is voor 2021 gereserveerd voor de RES? Lont In 2021 staat 2500 euro gereserveerd als bijdrage aan de RES.

16 36 7.4 € 20.000 bezuinigd op milieubeheer. Graag uitleg over opbouw van dit bedrag?       Lont Dit betreft het terugdraaien van ODRU-uren klachtenregeling- 

afschaffen stimulering hergebruik spullen en kostenreductie bij 

overgang bedrijfsgerichte vergunningverlening naar bedrijfsgericht 

toezicht. 

17 37 Wanneer verwacht het college de raad nader te kunnen informeren rond het proces 

sloop Eiber/renovatie Noort Syde?

Duindam In 2022 komt de sporthal De Noort Syde in beheer bij de gemeente. 

Voor die tijd moet er een plan liggen hoe wij het beheer vorm gaan 

geven en welke maatregelen wij moeten nemen op het gebied van 

verduurzaming / energie. Dit is samenhang met De Eiber. Uitgangspunt 

is om de door de sloop de exploitatie van de Noort Syde te verbeteren 

en woningbouw mogelijk te maken. 

18 43 In welk jaar worden de grondopbrengsten van Oranje Bolwerck verwacht? Duindam In 2022.

19 51 OZB een plus van 3,6 %.  Het belangrijkste item vinden we pas op pag. 51 i.p.v. in de 

beslispunten. Waarom?

Lont De stijging van de OZB is gebaseerd op vastgesteld beleid (2%) en 

indexering (1,6%) en maakt intergraal onderdeel uit van de 

Programmabegroting en is eerder vastgesteld.



20 51 Hoe verhoudt de ozb-stijging zich tot buurgemeente Lopik? Lont Op basis van de openbare begrotingsstukken van de gemeente Lopik 

stijgt de OZB in 2021 met de index van 1,7% en is het voorstel de OZB 

opbrengst te verhogen met 300K. Dat is nog eens ruim 11%.

21 71 Wanneer verwacht het college meer mee te kunnen delen over de omvang van de 

gemaakte kosten ivm corona en eventuele compensatie van het Rijk?

Lont Binnenkort verschijnt hier een RIB over.

22 85 Risico. DVO met gemeente Woerden staat vermeld voor een bedrag van 592.367. 

Moeten we lezen als klein. U noemt het zelfs onwaarschijnlijk. Waarom dan opnemen? 

Graag uitleg?

Lont Het risico wordt klein ingeschat, maar er bestaat een mogelijkheid op 

frictiekosten, daarom opgenomen.



nr. vraag
pagina van 

begroting
vraag

Portefeuille houder Antwoord 

1 algemeen Het kan geen kwaad om nog eens zorgvuldig met de zoek- en vervangfunctie door het 

document te lopen. Op minimaal 1 plek staat Woerden i.p.v Oudewater

Lont Dank voor de gemaakte opmerking.

2 ? Is in de begroting een post voor de tekstschrijver van de Raad opgenomen en zo ja voor 

welk bedrag?

Groeneweg Voor de tekstschrijver is een budget van 10K opgenomen.

3 19 bij taakveld 7.3 (oud papier) staat dat lagere baten leiden tot een voordeel. Moet dit niet 

zijn nadeel?

Lont Dit is een juiste constatering. Dit moet zijn: nadeel.

4 90 In paragraaf 3 staat op pagina 90 onder Openbare verlichting dat de gemeente al enige tijd 

op zoek is naar een marktpartij die het resterende deel van de openbare verlicting wil 

overnemen. Wij gingen er tot op heden vanuit dat de gemeente de openbare verlichting 

weer in eigen hand wilde nemen. Weliswaar ook een risico maar een ander soort . Is de 

huidige tekst in de begroting juist?

Duindam Deze tekst is niet meer juist. Wij zijn op dit moment in 

onderhandeling om de openbare verlichting terug te kopen. 

5 12 De wettelijke indicatoren lopen een paar jaar achter. In hoeverre wordt hiervan gebruik 

gemaakt bij het opstellen van de begroting?

Lont De wettelijke indicatoren gebruiken wij ook bij het ramen van de 

juiste budgetten.

6 33 Wat wordt verstaan onder "hernieuwbare energie"? Lont Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie 

genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die 

constant worden aangevuld. Voorbeelden van hernieuwbare 

energie zijn: wind, waterkracht, zon, bodem en biomassa. 

7 36 Onder Ambities staat dat er afspraken gemaakt worden met de Schakels en de 

Immanuelschool. Wordt hierbij ook de school in Hekendorp betrokken?

Duindam Ja, de school in Hekendorp wordt hierbij ook betrokken.

POLITIEKE VRAGEN

1 In de aanbiedingsbrief geeft u aan dat u binnen de huidige begroting een bedrag van € 

108.000,-- heeft kunnen vrijmaken voor het doen van structurele investeringen in nieuwe 

projecten. U had ook ervoor kunnen kiezen om dit bedrag te besteden aan 

kwaliteitsverbetering van reeds bestaande activiteiten. Waarom heeft u gekozen om te 

investeren?

Lont Om uw ambities mogelijk te kunnen maken.

2 En als vervolg hierop: waarom heeft u niet gekozen voor lastenverlichting (OZB)? Lont Om uw ambities mogelijk te kunnen maken.

Technische vragen over programmabegroting 2021-2024 OUDEWATER
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3 Op bladzijde 4 geeft u aan, dat u afgelopen zomer gezocht heeft naar 

subsidiemogelijkheden voor zwembad, klepper en skeelerbaan. Wat is het resultaat van 

deze zoektocht?

College Voor De Klepper zijn er mogelijkheden op het gebied van 

monumenten, duurzaamheid, ontmoetingsplek / leefbaarheid / 

kunst en cultuur. Voor het zwembad zijn er concrete 

subsidiemogelijkheden ten aanzien van de stichtingskosten. Weinig 

tot geen mogelijkheden voor de skeelerbaan.

4 Op bladzijde 94/95 geeft u aan, dat door alle investeringen enerzijds de netto schuldquote 

stijgt in de richting van de maximaal aanvaardbare waarde en anderzijds de 

solvabiliteitsratio onder de signaalwaarde gaat zakken. Hoe verhoudt zich dat tot de 

ambitie van een gezonde financiële positie?

Lont De schuldquote  ligt tot en met 2023 op een normaal niveau. In 

2024 ligt de schuld iets boven normaal. Een gezonde financiële 

positie bestaat uit verschillende factoren. In zijn totaliteit voldoen 

wij hieraan.

5 Graag krijgen wij van u een inschatting van hetgeen van de ambities nog binnen de huidige 

raadsperiode kan worden gerealiseerd en wat mogelijk in de volgende raadsperiode zal 

moeten worden uitgevoerd.

College Wij hebben onze prioriteiten aangegeven en hopen u hierover zo 

snel mogelijk voorstellen ter besluitvorming voor te leggen.

6 De VJN-KN was redelijk somber over de financiële ruimte die beschikbaar voor alle 

ambities. Wat nu wordt gepresenteerd is “bijna te mooi om waar te zijn”. In het verleden 

zijn we nogal eens onaangenaam verrast door niet of onjuist verwerkte besluiten. In 

hoeverre bent u er zeker van dat in deze begroting alles is verwerkt?

Lont Naar aanleiding van de ervaringen in het verleden en ondanks de 

hoge werkdruk en Coronatijd, hebben de controles gedaan om de 

fouten vanuit het verleden niet te herhalen.

7 Op basis van de toezeggingen van het Rijk gaan wij ervanuit dat alle directe kosten die 

verband houden met de coronacrisis zullen worden gecompenseerd. Heeft u al enig inzicht 

wat de langere termijn gevolgen van de crisis kunnen zijn en met mogelijke welke 

financiële consequenties.

Lont Hierover ontvangt u binnenkort een RIB.

8 Het college zet in op een betere scheiding van afval, mede door inwoners bewust te 

maken van het nut hiervan (financieel, milieu). Relatief nieuw is het inzamelen van PMD. 

Hierin kan wat ons betreft nog wel het een en ander worden verbeterd. Zo bereiken ons 

signalen dat PMD van bedrijven bij dat van particulieren wordt geplaatst. Ook zou het 

informeren van bewoners over de ophaaltijden kunnen worden verbeterd door onder de 

haken op de lantarenpalen stickers te plakken met de ophaaltijden (eventueel ook in het 

Pools). Graag een reactie van het College.

Lont Ons zijn geen signalen bekend dat bedrijven PMD aanbieden, maar 

sluiten niet uit dat het gebeurt. Mochten wij dit vaststellen dan 

zullen wij hier op handhaven.  Het vermelden van de inzameldagen 

op de stickers  vinden wij geen meerwaarde. Wij communiceren 

deze dagen al via de Afvalwijzer, IJsselbode, website en social 

media. Het vermelden van inzameldagen leidt ook tot 

onduidelijkheid omdat niet elke week pmd wordt opgehaald. Dan is 

al snel een heel schema nodig op de sticker. Het communiceren in 

andere talen lijkt ons niet nodig voor het moment van aanbieden. 

Als kennis van het Nederlands tekortschiet, kun je eenvoudig 

afkijken bij de buren. 

9 Recent is op landelijk niveau door een groot aantal gemeenten een akkoord gesloten over 

een nieuwe werkwijze ten aanzien van de schuldhulpverlening. Door dit akkoord wordt de 

administratieve rompslomp aanzienlijk verminderd en wordt, wat nog veel belangrijker is, 

de afhandelingstermijn met maanden verkort. Voor zover wij weten neemt Oudewater 

(nog) niet deel aan dit akkoord. Is het College bereid te onderzoeken of deelname aan dit 

akkoord voor Oudewater (financieel) en de client (snellere hulpverlening) een positief 

effect kan hebben?

Duindam Dit akkoord is door de NVVK gesloten in een pilot met een beperkt 

aantal gemeenten. Oudewater maakte geen deel uit van deze 

groep pilotgemeenten. Omdat wij de voordelen van de collectieve 

regeling inzien, zijn wij bereid te onderzoeken of deelname door 

Oudewater zinvol en mogelijk is.



10 Op blz 33 staat onder 4.4.2.1., dat in 2020 is gestart met het opstellen van een 

afwegingskader voor duurzame energie en wel “samen met de samenleving”. In 2020 is 

hierover de nodige commotie ontstaan. Acht het college dit doel onder 4.4.2.1. nog 

haalbaar (inclusief voldoende “samen met de samenleving”)?

Lont Het college stuurt, indien nodig, het participatieproces bij om het 

doel "samen met de samenleving" na te komen en te werken aan 

maatschappelijke acceptatie. Zo zal er een extra participatieronde 

georganiseerd worden over het afwegingskader. 



nr. vraag
pagina van 

begroting
vraag

Portefeuille 

houder 

Antwoord 

1 0 De begroting is 31 pagina's langer dan vorig jaar en telt nu 128 pagina's. Kan dit niet 

fundamenteel anders?

Lont Wij proberen de raad optimaal te informeren, rekening houdend 

met de verplichte BBV voorschriften. Het resultaat hiervan is de 

Programmabegroting 2021-2024 zoals deze nu voorligt. Wij vragen 

u dan ook aan te geven welke informatie voor de komende 

begroting achterwege kan blijven.

2 0 Is het college voornemens om dit jaar  een duidelijk overzicht (infographic) te publiceren? Lont Ja.

3 0 In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om € 108.000 structureel op te nemen. Op blz. 4 

wordt uitgelegd waar dit potje vandaan komt. Waar werd dit potje in het verleden voor 

gebruikt? Weke concrete voorbeelden van projecten zijn uit dit potje betaald? Zijn er nog 

meer mogelijkheden om geld toe te voegen aan de begroting? 

Lont Het UVO budget is de afgelopen jaren voornamelijk ingezet voor 

extra inzet personeel Woerden, inhuur externen, kosten projecten 

en juridische kosten. Geld toevoegen aan de begroting leidt tot 

lastenverzwaring.

4 0 Heeft de gemeente al zicht op hoeveel onkosten m.b.t. Corona er zijn doorgemeld aan het 

Rijk en hoeveel hiervan wordt vergoed?

Lont Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd via een RIB.

5 3 Maakt de gemeente nog gebruik van de mogelijkheid om in 2020 een Corona reservse te 

vormen? 

Lont Dit is afhankelijk van de financiële uitkomsten die in de Corona RIB 

zullen staan. 

6 4 Hoeveel geld is er beschikbaar voor de realisatie van De Klepper als Huiskamer van de 

Stad, inclusief (een gedeelte van) de € 108.000?

Lont Er is een krediet van 800K beschikbaar, die wij nu al inzetten voor 

de voorbereidingskosten. De totale kosten van de verbouw van De 

Klepper zullen worden afgewogen tegen de overige ambities die wij 

hebben. Op dit moment is de 108K hiervoor beschikbaar.

7 6 Hier wordt het raadsvoorstel voor de Klepper genoemd. Wat is de tijdslijn voor de Klepper 

(voor het voorstel en het verdere eventuele verloop)? 

Kok De tijdslijn die wij nu voor ogen hebben is:

Januari 2021 raadsvoorstel

Januari - maart aanbesteding voor horeca-exploitant

Maart - juni ontwerpfase en definitieve kostenraming

Juli go/no go door gemeenteraad

Juli - september aanbestedingsfase

Oktober - november start bouw

Eind 2022 oplevering.

8 7 Is er bij de afvalstoffenheffing rekening gehouden met het teruggeven van een (klein) 

bedrag aan de burger indien deze minder restafval aanbiedt (onder een bepaalde 

hoeveelheid)?

Lont Ja, daar is in 2021  48.300 euro voor geraamd onder de post 

teruggave afvalstoffenheffing.

Technische vragen over programmabegroting 2021-2024 OUDEWATER
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9 7 Toeristenbelasting: Wat waren de opbrengsten van de toeristenbelasting in 2019? Welke 

kosten zijn gemoeid met het innen van deze belasting? 

Lont Begroot 2019 12.000 euro; werkelijk 2019 15.549 euro. De lasten 

voor de invordering zijn niet apart in beeld. Er wordt niet 

afzonderlijk tijdgeschreven op de producten van Oudewater. De 

lasten betreffen de kosten voor opstellen en versturen nota,s en de 

kosten van invordering. 

10 10 Kunnen we een concreet voorstel verwachten van het college waarbij de functie van het 

Stadserf alternatief wordt onderzocht waarbij de ruimte vrijkomt voor bedrijventerrein? 

Duindam Nee. Onderwerp wordt betrokken bij het project revitalisering 

Tappersheul.

11 10 Uit Programma 1 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid zou moeten blijken dat er jaarlijks 

€ 108.000 structureel wordt onttrokken; Ik zie dit niet bij dit programma staan. Graag uw 

uitleg. 

Lont De programma's gaan in op de going concern en de effecten van de 

Kadernota. In de Aanbiedingsbrief worden aanvulende voorstellen 

hierop gedaan. De 108K is er daar één van.

12 13 Verschillenanalyse: Analyse bij verschil 0.2 is dat de stijging wordt veroorzaakt door de 2e 

kamer verkiezingen in 2021. Echter blijft het kostenniveau bij 0.2 Burgerzaken de jaren er 

op constant. Lijkt dus geen eenmalig effect, hoe kan dit? 

Groeneweg Het verschil dat wordt toegelicht is ver verschil tussen 2020 en 

2021. In 2022 en 2023 worden ook verkiezingen gehouden. Resp. 

gemeenteraad en prov.staten/waterschap.

13 13 De lasten van het Bestuur stijgen fors. Van € 834.508 naar € 947.028, om daarna licht te 

dalen. Wat is hiervan de oorzaak?

Groeneweg De stijging wordt met name veroorzaakt door de indexering van de 

DVO. De lichte daling is gevolg van het vervallen van de bijdrage 

U10 REP met ingang van 2022.

14 13 Daarnaast constateren wij een daling van de lasten van de Openbare orde en Veiligheid 

van ca. € 36.000. Kunt u deze nader toelichten?

Groeneweg Dit betreft een verlaging van het budget voor handhaving openbare 

ruimte (conform de meerjarenraming)

15 13 Wat is de uitputting van de fractiebudgetten en vloeit het resterende budget terug in de 

begroting?

Groeneweg De vergoeding van de fractieondersteuning wordt structureel 

geraamd. Van het budget 2020 van € 17.139,-- is per 23 oktober € 

1.105,-- uitgegeven. Resterend budget wordt uiteindelijk verwerkt 

in het resultaat van de jaarrekening.

16 15 Als gevolg van meer en zwaarder verkeer wordt voorgesteld om wegen eerder te 

vernieuwen. Zijn er ook andere oplossingen onderzocht, zoals de aanleg van een 

agrarische route of een maximaal tonnage voor bepaalde wegen. 

Kok Er geldt al een verbod voor verkeer zwaarder dan 15 ton op de 

meeste wegen in het buitengebied. Aangezien er historisch ook 

veel agrarische bedrijven zitten die inmiddels gegroeid zijn, worden 

er voor zwaarder agrarisch verkeer (wat geen alternatief heeft) 

ontheffingen verstrekt. De aanleg van agrarische routes is niet 

onderzocht, omdat de agrarische bedrijven verspreid door het 

buitengebied zitten. Dan moet agrarisch verkeer alsnog van de 

bestaande wegen gebruik maken.

17 16 Wanneer kunnen wij het parkeerbeleid verwachten? Kok Het advies van de participatiegroep zal nog in 2020 aan de 

gemeenteraad worden gepresenteert. Vervolgens wordt het advies 

als basis gebruikt om het parkeerbeleid met benodigde acties 

verder uit te werken. Het definitieve Parkeerbeleid verwachten we 

in Q2-2021 aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. 



18 17 Onder 2.4 "Economische havens en waterwegen" is er in 4 jaar een verdubbeling van dit 

budget (€ 153.038 naar ruim € 330.000). Wat is hiervan de oorzaak?

Kok Dit wordt veroorzaakt door de kapitaallasten van het herstel van de 

oevers Lange Linschoten en de lasten van het uitbaggeren van de 

sloten.

19 17 Inspanning 2.3.4.1 Overdragen verbinding A12 en N228. Welke besparing gaat hiermee 

gemoeid en wat is de status/kans van slagen? Hoe zie de besparing qua opex (jaarlijks 

onderhoud) en capex (onderhousreserve of eventuele activa) er uit?

Kok De precieze besparing zal duidelijk worden bij het uitwerken van de 

scenariostudie. Op dit moment is dit nog niet in euro's te 

verwoorden. Dit volgt in 2021. De gesprekken met de Provincie zijn 

opgestart.

20 18 Hoe groot is de investering in bomen als dit een extra kapitaallast van € 14k met zich 

meebrengt? 

Kok € 200.000,--.

21 19 Graag een exacte en actuele uitsplitsing van de reeksen bestemd voor de verschillende 

tranches van het Masterplan en de activiteiten die daarvoor plaatsvinden. Hoeveel budget 

is er, wat is al gebruikt? 

Kok Na aftrek van de reserveringen van diversen lopende deelprojecten 

van het masterplan die in afronding zijn en de reservering van de 

aanbesteding van de Lange Burchwal zijn de huidige budgetten uit 

2019 en 2020 op en een deel van het budget uit 2021 reeds 

geoormerkt. Het actuele resterende budget voor trance 2021 is 

750.000 euro bovengronds en 130.000 euro ondergronds budget. 

Hiervoor wordt project Markt en omgeving voorbereid en indien 

mogelijk al deels uitgevoerd in 2021.

22 19 Er wordt een inhaalslag gedaan voor indexering en areaaluitbreiding van de budgetten 

verkeer en vervoer conform VJN agv Noord Syde en de Oude Touwfabriek. Waarom wordt 

dit nu pas, jaren later, gedaan?

Kok De toename van de beheerkosten is bij het akkoord gaan van de 

uitbreidingslocaties al wel benoemd als aandachtpunt. Echter dit 

wordt pas toegevoegd op het moment dat het opgeleverd is en 

overgedragen aan beheer. 

23 19 (7.3) Hoe leidt de lagere papierprijs tot een voordeel van  €28.550? Lont Dit is niet correct. Dit moet zijn nadeel.

24 22 (3.1.2) welk percentages van verwijzingen via het Stadsteam voor Jeugdzorg acht het 

college reëel en wenselijk?

Duindam We zijn volop in gesprek met de externe verwijzers hierover en er 

worden eerste stappen gemaakt. Wat reeel is, is echter (nog) niet in 

een percentage uit te drukken. 

25 23 (3.2.2.4) Graag uitleg tussen rol en activiteiten van een sport coördinator en 

buurtsportcoach. Kan deze rol door een lokale vereniging/onderneming worden verzorgd? 

Duindam Sport coordinator en buurtsportcoach is één functie. Deze functie 

van buurtsportcoach wordt vervuld door Oudewater Vitaal 

(aanbesteding gewonnen door Yellowbellies). Zij gaan het 

sportakkoord uitvoeren en sport verbinden met het sociaal domein. 

26 26 Het jeugdwerkloosheidcijfer komt uit 2015. Zijn er geen recente cijfers beschikbaar? 

Worden deze nog wel opgemaakt? Wat is de verwachting wat dit cijfer nu is? 

Duindam De scores op de wettelijke indicatoren ontlenen wij aan 

waarstaatjegemeente.nl. Voor de gegevens over 

jeugdwerkeloosheid zijn daar geen recentere data dan die over 

2015 gepresenteerd.

27 26 Wat zeggen de percentages kwaliteit van zorg WMO en Jeugd? Betreft dit de kwalitatieve 

norm " voldoende of beter" of iets dergelijks? 

Duindam Het is zeker een kwalitatieve norm en geeft aan het percentage 

mensen wat tevreden was over de geleverde zorg. 



28 28 Het budget voor WMO stabiliseert. Wordt een stijging agv abonnementstarief en 

vergrijzing verwacht? 

Duindam Ja, deze stijging wordt inderdaad verwacht en is meegenomen in de 

begroting voor de komende jaren. We zetten tevens de komende 

jaren in op een daling van het aantal verwijzingen naar externe 

aanbieders en meer begeleiding door het Stadsteam zelf. Daarmee 

verwachten wij het budget voor WMO gelijk te kunnen houden. 

29 28 Bedrag bij inkomen BUIG mist een minteken Duindam Deze bedragen staan goed. Bij het totaal bedrag moet het minteken 

weg.

30 28 Tabel "toename baten t.o.v. 2020 telt niet op tot het genoemde totaal Duindam Het totaal van de lasten en de baten moet een + bedrag zijn. Zo ook 

het totaal mutaties baten en lasten.

31 28 6.1 Hoe komt het dat er meer planmatig onderhoud is gepland? Is dit een verschuiving (in 

2022 is het weer lager) of achterstallig onderhoud? 

Duindam Dit betreft het onderhoud volgens het meerajrenonderhoudsplan. 

Dit fluctueerd per jaar.

32 28 6.1+6.2 Waarom zijn de uitvoeringskosten voor inkomensvoorziening vorig jaar niet in de 

begroting opgenomen? Nu is er sprake van een stijging van € 100k. 

Duindam Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door een lagere raming van 

de bedrijfsopbrengsten van de SW (de zogenoemde netto 

toegevoegde waarde). In dit verband is relevant dat Ferm Werk nog 

met een nieuwe kaderbrief en begroting 2021 komt, waarin de 

(geschatte) gevolgen van de corona-crisis zijn verwerkt. 

33 29 Waarom is Inkomen Buig minder geworden en welke invloed hebben wij hier op? Duindam De rijksbijdrage BUIG wordt bepaald op basis van het macro-budget 

en de 'historische' bijstandsuitgaven van de gemeente. Op de 

hoogte van de uitkering heeft de gemeente geen invloed. Overigens 

zal de definitieve rijksbijdrage 2021 pas in september/oktober 2021 

worden vastgesteld.

34 32 Onder 4.2.1 wordt gesproken over inwoners en bedrijven. Welke doelstelling is reëel en 

wenselijk voor het gemeentelijk vastgoed? 

Duindam De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed nemen wij mee in 

het nieuw op te stellen MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) voor het 

gemeentelijk Vastgoed.

35 32 In de prestatieafspraken met de Woningraat worden afspraken gemaakt over het 

verduurzamen van sociale huurwoningen. Wordt  een hogere ambitie nagestreefd dan in 

de gemaakte afspraken in 2020? Wat is hierin wenselijk en reëel?

Lont Op dit moment worden de prestatieafspraken voor 2021-2022 met 

de Woningraat opgesteld. Deze moeten voor 1 december 2020 

gereed zijn. Bij het maken en vastleggen van de afspraken wordt de 

ambitie tav verduurzaming van sociale huurwoningen bepaald.

36 35 Wat wordt beoogd met cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie in 2021 

e.v.? Dit is voor de komende jaren ca. € 30.000 en in 2020 nihil? 

Kok Dit betreft de subsidie voor de Buurt Cultuurcoach die vorige jaren 

elders in de begroting was opgenomen.

37 36 Graag een verklaring voor de wisselende bedrage voor 5.4 de musea. Waarom 

schommelen deze bedragen tussen de € 16.000 en € 49.000?

Duindam Dit heeft te maken met de schommeling in de jaarlijkse 

onderhoudskosten van de Heksenwaag en Touwmuseum (op basis 

van het MOP).

38 36 Waar zien de kosten m.b.t. bedrijvenloket en bedrijfsregelingen op? M.a.w. wat wordt 

hieruit betaald? 

Duindam Dit zijn kosten die betrekking hebben op met name de weekmarkt 

en de BIZ-Tappersheul.



39 35 Is het buurt cultuurcoach programma al uitgewerkt of betreft dit een stelpost? Kok Het programma Cultuurcoach is al uitgewerkt en structureel 

begroot. 

40 36 7.4 Milieubeheer, wat is de rationale dat de kosten vanaf 2022 jaarlijks € 155k lager 

uitvallen?

Lont Het verschil is 115K. In 2021 worden extra kosten gemaakt vanuit 

het budget Co2 neutraal op bais van de meerjarenraming en er is 

80K opgenomen voor energietaken, warmtevisie, wijkaanpak en 

communicatie, zoals in de VJN bij de budgetoverhevelingen is 

aangegeven.

41 37 Hoe is bij sloop van de Eiber de sport voor met name de jongste kinderen van de Joseph 

school en Klavertje vier voorzien? 

Duindam Dit moet nog verder worden uitgwerkt, maar wij kijken dan met 

name naar de sporthal de Noort Syde.

42 37 Noortsyde en sloop Eiber. Is de ambitie om de negatieve exploitatie van de Noort Syde 

naar nihil tekrijgen al verwerkt in de begroting? Hoe groot is de negatieve exploitatie en 

hoe is deze in de begroting verwerkt? 

Duindam Nee de negatieve exploitatie is niet in de gemeentebegroting 

verwerkt. De stichting heeft deze negatieve exploitatie.

43 37 Vervolg op de vorige vraag, hoe ziet de business case van de Eiber eruit? Welke kosten en 

opbrengsten zijn voor 2021 in de begroting meegenomen en welke balansposities (activa, 

voorziening, lening etc.) hebben betrekking op de Eiber? 

Duindam Deze moet nog worden opgesteld.

44 37 Wat is de aanleiding voor het verhogen van het aantal uren Voorschoolse Educatie en 

wordt dit gefinancierd vanuit het Rijk?

Duindam Dit is een wettelijke verplichting. De rijksbijdrage blijft gelijk, 

waardoor dit gevolgen heeft voor het aantal kinderen dat geplaatst 

kan worden.

45 37 Wordt  met verenigingen/stichtingen gesproken die  nu gebruikmaken van gemeentelijke 

accommodaties (niet zijnde scholen) om in leegstaande leslokalen te huisvesten? 

Duindam Nee.  Van de schoolbesturen die met leegstand te kampen hebben 

wordt verwacht dat zij zich actief hierin opstellen. Zij gaan over hun 

eigen leslokalen.

46 43 Tappersheul: Bij resultaat staat dat de uitbreiding Tappersheul in 2022 is afgerond maar in 

de planning voor 2021 staat alleen het vaststellen bestemmingsplan. Moet hier dan ook 

niet de uitgifte van de grond bij staan of gebeurt dit in 2022?

Duindam Er wordt vanuit gegaan dat we de grondexploitatie Tappersheul III 

kunnen afsluiten per 31-12-2023. In 2021 worden de 

werkzaamheden voor de gronduitgifte opgestart, maar zijn in grote 

mate afhankelijk van vaststellen bestemmingsplan.

47 43 Zijn er nog te verwachten baten en lasten voorzien t.a.v. de beoorgde woningbouw elke 

nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen? Zo ja, zijn deze te specificeren per 

project? 

Duindam Nee, eventuele wijzigingen t.a.v. de voorgestelde begroting worden 

t.z.t. betrokken in de P&C cyclus.

48 45 Graag een vergelijking van de leges voor verleende diensten tussen Oudewater en 

Woerden

Lont De leges met betrekking tot de omgevingsvergunningen telt 

meerdere tarieven. Deze zijn verwerkt in de legesverordeningen 

van Oudewater en Woerden waarbij jaarljiks een indexering 

plaatsvind.

49 46 Is de toename van de rente financiering te wijten aan de rentevoet of de kapitaalomvang? 

Indien het de rentevoet betreft, wat heeft deze toename veroorzaakt? 

Lont Toename wordt veroorzaakt door een groeiende 

financieringsbehoefte als gevolg van investeringen.

50 46 Wat is de rationale achter de relatieve consolidatie van het uitkeringsniveau van de 

Algemene uitkering voor de komende jaren?

Lont De ramingen Algemene uitkering zijn gebaseerd op de 

meicirculaire. Uw raad is hierover bij RIB geinformeerd.



51 46 Wat ligt ten grondslag aan de verdubbeling van de negatieve treasury lasten? Zijn dit 

daadwerkelijke baten of verschuivingen? 

Lont Door een toename van investeringen vindt meer toerekening van 

rente plaats aan de betreffende taakvelden. Op het taakveld 

treasury wordt de terugontvangst van ze toegerekende rente 

plaats.

52 47 De uitkering van de BNG is lager. Hoe komt dit? Lont Omdat de nettowinst lager uitvalt. De belangrijkste oorzaken van 

de daling van de nettowinst ten opzichte van voorgaande jaren zijn 

een lager resultaat uit  financiële transacties en hogere 

voorzieningen voor kredietverliezen. Ook wordt verwacht dat de 

gevolgen van de coronacrisis effect zullen hebben op de hoogte van 

de dividenduitkering.

53 47 Er wordt gesproken over e hogere integratie-uitkering Sociaal domein, deze schotten 

bestaan toch niet meer? 

Lont De onderdelen Particpatie en Voogdij/18+ zijn nog niet 

geintegreerd in de algemene uitkering.

54 50 Waarom stijgt de afvalstoffenheffing terwijl hier volgens blz. 7 een batig saldo is van € 

173k t.o.v. budget € 170k. Waarom toch indexeren? 

Lont De stijging van de Afvalstoffenheffing is het gevolg gestegen kosten 

voor het inzamelen en verwerken van afval t.o.v. de kosten in 2020. 

55 52 Hoe heeft de dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing zich de laatste 10 jaar ontwikkeld? Lont Tot 2020 werden de lasten gedekt uit de baten. Als de lasten hoger 

uitvielen werd er jaarlijks een tariefsverhoging voorgesteld zodat 

het dekkingspercentage 100% bedroeg. Dat geldt voor de 

begroting, bij de jaarrekening viel het percentage meestal iets 

hoger uit. Met ingang van 2020 zal er een voorziening afvalstoffen 

worden opgebouwd, waaruit de fluctuerende lasten en baten van 

het afval uit gedekt kunnen worden.

56 53 Hoe heeft de dekkingsgraad van de rioolheffing zich de laatste 10 jaar ontwikkeld? Lont De afgelopen 10 jaar vallen de lasten van de riolering lager uit dan 

de baten van de riolering. De extra opbrengst wordt gestort in de 

voorziening riolering. Het is een zogenaamd gesloten circuit in de 

begroting. Uit deze voorziening  worden de toekomstige 

rioolinvesteringen en stijgende onderhoudskosten  gedekt. Die zijn 

opgenomen in het waterbeleidsplan.

Dekkingspecentages riolering : 2020- 134%; 2019 - 158%; 2018- 

160%; 2017 - 160%; 2016 -119%; 2015 -125%; 2014 - 109%.

57 54 Kunt u ons inzicht geven in de vergelijkbare leges van Oudewater en Woerden? Lont Woerden en Oudewater hebben beide een eigen legesverordening. 

Deze zijn openbaar. Jaarlijks wordt begroot wat de legesinkomsten 

(baten) zullen zijn. Voor Oudewater staan ze voor de komende 

jaren begroot op rond de 300K. Het totaal aan jaarlijkse 

legesinkomsten is ahankelijk van het aantal aanvragen dat wordt 

ingediend.



58 56 De lasten voor wonen en bouwen zijn in 2019 644. In 2020 en 2021 nemen deze lasten 

flink af. Klopt dit en is dit dan wel een reeële schatting? 

Lont de systematiek voor het bepalen van de lasten van de 

omgevingsvergunningen is met ingang van 2020 veranderd. Zie 

begroting 2020. Daardoor zijn de berekeningen van de lasten van 

2021 lager dan in 2020. 

59 90 Als beheersmaatregel is opgenomen het openzetten van de Hoenkoopse brug. Wat houdt 

dit in? Hoe mitigeert dit het volledige risico? 

Kok Het afsluiten van de Hoenkoopsebrug voor wegverkeer geschiedt 

pas nadat dit rekenkundig is aangetoond en andere 

beheermaatregelen, zoals aslastbeperkingen en eventueel 

beperking van het aantal verkeersbewegingen etc. ontoereikend 

zouden zijn. 

60 90 Wordt het risico rondom de Hoenkoopse brug niet gemitigeerd door het overdoen van de 

brug naar de Provincie? 

Kok Als het tot een overdracht komt, dan gaat het risico over naar de 

Provincie. Gesprekken omtrent dit onderwerp moeten nog gevoerd 

worden. Hiermee is en blijft dit (voorlopig) nog een risico voor 

gemeente Oudewater.

61 94 Is onze veronderstelling juist dat door het afstoten van gemeentelijke eigendommen 

(Stadskantoor, Noort Syde) de solvabiliteitsratio maar ook de netto schuldquote 

verbeteren? Graag een toelichting. 

Lont Solvabiliteitsratio = Eigen vermogen : totaal passiva. Als opbrengst 

leidt tot winst en deze wordt aan het eigen vermogen toegevoegd, 

dan neemt het solvabiliteitsratio toe. Als het afstoten een liquide 

opbrengst betekent waardoor er minder geld behoeft te worden 

geleend, dan is dit positief voor de Schuldquote

62 98 Op deze pagina wordt onder de renterisiconorm de resultaten voor de gemeente 

Woerden aangegeven. Wat is de positie voor de gemeente Oudewater? 

Lont Resultaten zijn van Oudewater. Het woordje Woerden moet 

uiteraard Oudewater zijn. 

63 123 Wat is de HIOR? Kok Digitaal handboek inrichting openbare ruimte. In dit handboek vind 

men de hoofdlijnen van het beleid voor de inrichting van de 

openbare  ruimte

64 126 Wat zijn de posities op de balans en in de winst- en verliesrekening van de objecten; 

Stadskantoor en de Klepper?

Lont Over de posities op de balans zullen wij u vertrouwelijk informeren. 

Op de V&W rekening is de begrotingsdruk respectievelijk 57K en 

98K.

65 126 Wat betreft de stabiele overige langlopende geldlening van € 350k (vanaf 2022) op de 

balans onder de FVA?

Lont Dit betreft de versterkte startersleningen via SVN.

66 127 Wat is de reden dat het Eigen Vermogen jaarlijks afneemt terwijl er rekening wordt 

gehouden met positieve begrotingsoverschotten? 

Lont Jaarlijks vinden er ontrekkingen plaats aan met name de reserve 

voor Baggerwerkzaamheden en onderhoud gemeentelijk vastgoed. 

Met de begrotingsresultaten is geen rekening gehouden in de 

reservepositie. 


