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Notulen  
van het Gecombineerd Forum Ruimte en Samenleving, gehouden op 1 juni 2015,  

van 19.30 tot 23.00  uur in het stadhuis aan de Visbrug in Oudewater. 
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Verslag:  Mevrouw M. van Steijn, Tekstbureau Talent 
 

1. Opening 
Voorzitter Van den Hoogen opent de gecombineerde forumvergadering en heet iedereen welkom.  

Tijdens een schorsing is er straks gelegenheid tot het wisselen van forumleden, waarna de onderwerpen 

m.b.t. Ruimte aan de orde zullen komen. 

 

2. Vaststellen agenda 
Op verzoek van de aanwezige pers wordt besloten het punt “gelegenheid tot het stellen van vragen” naar 

voren te halen. Dit wordt agendapunt 7.a., meteen na de schorsing. 40 
 

3. Verslag van het gecombineerd forum Samenleving en Ruimte d.d. 12 mei 2015 
Tekstueel: Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Raadsvoorstel (15R.00328) inzake Ontwerpbegroting GGDrU 2016 

Portefeuillehouder: wethouder De Regt 
 

Mw. De Vor (CDA) is blij dat op pag. 12 en 18 o.a. een matrix is opgenomen waarin de taken benoemd zijn 

die uitgevoerd gaan worden. Zij heeft wel een vraag over het maatwerk dat is genoemd, bijv. inzake 

gezondheidsbevordering, waar toezicht en advies als maatwerk wordt benoemd. Deze twee onderdelen zijn 50 
opgenomen in de begroting van de GGD: wordt dat specifiek voor de gemeente Oudewater afgenomen of 
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gaan zij dat voor alle deelnemende gemeenten uitvoeren (bijv. Inspectie seks- en relax-inrichtingen).  

Tweede vraag: wordt het omgeslagen in een bepaald bedrag per inwoner of komt daar nog een apart bedrag 

bij? 

Beantwoording wethouder De Regt: Over de matrix meldt de wethouder dat er binnenkort een RIB zal 

worden uitgebracht om helderheid te geven over de matrix en over wat collectief individueel is, verplicht, 

niet verplicht, of wat verplicht bij de GGD moet worden afgenomen of wettelijk verplicht maar hoeft niet bij 

de GGD te worden afgenomen. Een aantal zaken echter zal nog niet duidelijk worden omdat er nog een 

Kamerbrief ligt en de gezondheidsdiscussie tussen regering en Kamer nog gaande is waar het gaat over de 

finetuning van een aantal wettelijke taken. 60 
Bepaald bedrag per inwoner: dat gaat om de collectieve afname van de taken, dat wordt per inwoner bepaald. 

Voor de zaken die de gemeente Oudewater facultatief bij de GGD afneemt krijgt de gemeente een factuur. 

Mw. De Leeuw vult aan dat de matrix nog niet op de Oudewaterse maat is gemaakt. Dat volgt in de RIB. 

Daar staat ook in hoe gefactureerd wordt.  

Mw. De Vor vraagt meer informatie over de taken van de GGD en het maatwerk, en vraagt de wethouder een 

doorkijkje te geven op de discussie in de Tweede Kamer over de Wet Publieke Gezondheid en wat voor 

punten specifiek gevolgen kunnen hebben voor de gemeente Oudewater daarin. Tot slot wil zij graag horen 

hoe het procedureel past als Oudewater al wel een zienswijze moet geven op de concept-begroting.  

Wethouder De Regt geeft aan dat de concept RIB er al ligt en dat hij die nog zal aanvullen met de 

gevraagde informatie. Toezegging Het moet helder zijn welke keuzemogelijkheid er is t.a.v. wat Oudewater 70 
wel en niet kan afnemen. De RIB zal nog vóór 1 juli aan de raad worden verzonden.  

Mw. De Leeuw voegt hieraan toe dat de informatie pas onlangs van de GGD is afgekomen. 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) vraagt in hoeverre er nog ruimte is t.a.v. de begroting om nog 

bepaalde besluiten te nemen over wel of niet zaken afnemen, ook in relatie tot de begroting van de GGD. 

Wordt er in de RIB aandacht besteed aan de begrotingstechnische consequenties? 

Mw. De Leeuw antwoordt dat er niets verandert t.o.v. vorige jaren, behalve m.b.t. het meldpunt Overlast. Er 

zit een kleine ruimte in m.b.t. wat je wel of niet kunt beleggen; de gemeente kan met zaken stoppen en moet 

dat dan vóór 1 januari aangeven i.v.m. de opzegtermijn. 

Dhr. De Bruijn (CDA) heeft een vraag over de financiële zaken rond automatisering. Er is sprake van een 

enorme toename aan loonkosten op het gebied van facilitair, automatisering, financieel management. De 80 
formatie 2016 neemt toe t.o.v. formatie 2015. Dhr. De Bruijn zou graag horen wat de oorzaak daarvan is en 

wie dat moet betalen.  

Wethouder De Regt antwoordt dat de bedrijfsvoering van de GGD – zoals eerder hier besproken –  

kwetsbaar is. De investering in het raadsvoorstel genoemd heeft daarmee te maken. Die investering kan 

betaald worden uit het overschot dat de GGD boekt, zonder dat Oudewater daar extra voor hoeft te betalen. 

In de zienswijze stelt het college voor om niet nu al – op grond van de kennis van nu – te bepalen dat de 

kosten per inwoner over een paar jaar omhoog gaan.  

Dhr. De Bruijn zou graag een overzicht zien van de kosten die de afgelopen jaren voor automatisering zijn 

opgevoerd.  

Wethouder De Regt antwoordt dat dit zaken zijn die binnen de GGD beter moeten worden georganiseerd. 90 
Onlangs zijn GGD Utrecht en GGD Midden-Nederland samengevoegd en er zijn nogal wat problemen 

geweest rond digitalisering jeugddossiers; er moet geïnvesteerd worden in de bedrijfsvoering om te 

voorkomen dat die te kwetsbaar wordt, en daar hoort automatisering bij.  

Dhr. De Bruijn zal dat kritisch blijven volgen. 

 

Mw. De Wit (CU/SGP) vraagt hoe het college ervan uit kan gaan dat de inwonersbijdrage tijdelijk is, en 

stelt voor dit als voorwaarde mee te nemen in de zienswijze.  

Ten tweede vraagt zij naar de gevolgen als geen toestemming voor verhoging inwonersbijdrage wordt 

gegeven.  

Vraag drie gaat over de SOA-Sense. T.o.v. 2015 gaat daar veel geld in zitten, € 1,5 mln, en de testen worden 100 
gratis aangeboden. De fractie vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en stelt voor om 

tenminste 50% van de kosten van een test door betrokkenen zelf te laten betalen. 

Ten vierde vraagt mw. De Wit naar een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie, ook vanwege het 

vluchtelingenprobleem waar de GGD bij betrokken is en zorg voor heeft. De kosten kunnen in dat opzicht de 
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komende jaren sterk oplopen. 

Wethouder De Regt beantwoordt de vragen als volgt. 

In hoeverre de inwonersbijdrage tijdelijk is: dat moet bij de begroting t.z.t. bekeken worden. Op dat moment 

kan de raad zijn oordeel geven. Als voorwaarde meenemen is niet zo zinvol want de raad kan dan opnieuw, 

voor de begroting, zijn standpunt bepalen. 

Tweede vraag: als een meerderheid van het AB vindt dat er geen toestemming gegeven moet worden voor 110 
verhoging inwonersbijdrage zijn de gevolgen dat er niet verhoogd wordt en dat bekeken moet worden, aan de 

hand van de lopende kosten in de loop van het jaar, of a) de GGD in staat is niet die extra kosten te maken, 

en b) de GGD in staat is om uit eigen middelen evt. organisatieveranderingskosten te dragen. Dat is dan een 

bestuursbesluit. 

SOA-tests: in het algemeen gaat het hier om kwetsbare groepen. Vaak zijn zij niet in staat mee te betalen. 

Toch is het van belang voor de volksgezondheid dat die tests plaatsvinden en daarom is het belangrijk ze 

gratis aan te bieden.  

Actuele risico-inventarisatie en -evaluatie: vluchtelingen hebben op alle fronten ondersteuning nodig vanuit 

de Nederlandse verzorgingsmaatschappij: woningbouw, welzijn, vrijwilligers, etc. De wethouder zal 

nauwlettend in de gaten houden wat de samenleving kan verwerken in die vluchtelingenstroom. 120 
 

Mw. Geerdes (De Onafhankelijken) vraagt of er een landelijke benchmark beschikbaar is van de overhead 

van GGD's, vanwege de sterke groei van deze GGDdrU. Er komen 10 fte's bij. 

De indexering: er worden twee indexeringspercentages genoemd, 1,74 en 2,54. 

Mw. Geerdes is voorts benieuwd of er samenwerking is tussen GGD en het Stadsteam en of er overlap is. 

Jeugdzorg is niet opgenomen in de begroting, doordat niet bekend is wat er gaat gebeuren. Het college stelt 

in de zienswijze dat het geen invloed mag hebben op de rest van de begroting en mw. Geerdes vraagt zich of 

dat realistisch is. 

Wethouder De Regt weet niet of de gevraagde benchmark er is maar belooft het na te gaan en die gegevens 

zo mogelijk aan te leveren (en anders te melden dat er geen benchmark is). Toezegging  130 
De indexeringen: mw. De Leeuw geeft aan dat de indexering is opgebouwd uit een aantal componenten. De 

totale indexering op de inwonerbijdrage is 1,74, en die 2,54 is op de lonen. Dus hij bestaat uit een aantal 

onderdelen. 

De wethouder vervolgt:  

Overlap met Stadsteam: dat is niet de bedoeling. Er is dan ook regelmatig overleg.  

Overlap tussen Jeugdzorg en JGZ: dat kan niet helemaal van elkaar gescheiden worden, dat is nadrukkelijk 

een punt van aandacht. Ook de GGD heeft uiteraard zijn eigen dynamiek, maar het college is kritisch op 

concurrentie tussen organisaties, die door de samenleving bekostigd worden. 

Basispakket JGZ: mw. De Leeuw geeft aan dat dat betekent dat een aantal zaken die nu in het maatwerk 

zitten, naar het basispakket gaan. Dat is nog niet helemaal afgedicht vanuit de overheid. Uitgangspunt is dat 140 
er niets gaat veranderen in bedragen maar dat er hooguit geschoven gaat worden, dus dat het geen gevolgen 

heeft voor het totaal. Het kan zijn dat er een begrotingswijziging voor nodig is, ook omdat nog niet vaststaat 

wat er precies in het basistakenpakket komt. Een andere onzekere factor is dat een aantal gemeenten erover 

nadenkt/voorbereidt om  JGZ 0-4 jarigen evenals Oudewater onder de GGD te laten vallen. Als dat doorgaat 

zal er ook weer een begrotingswijziging komen; maar dat heeft voor Oudewater geen gevolgen.  

 

Dhr. Van Winden (VVD/D66) refereert aan de gemeentelijke taakstelling die is opgelegd aan de 

gemeenschappelijke regeling; door die taakstelling komt de GGD nu krap te zitten en is er een inhaalslag 

nodig. Heeft zo'n taakstelling dan wel zin? Is die überhaupt gehaald? 

T.a.v. die 28 cent per inwoner: het college is het daar niet mee eens, denkt dat dat over 2 jaar misschien nodig 150 
is; maar nog niet duidelijk is hoe de formatie dan uit gaat pakken. Dat mag wat betreft VVD/D66 wel wat 

zwaarder ingezet worden, s.v.p. aangeven: niet doen. Graag helderheid. 

JGZ. Daar is nog niets over bekend. In punt 3 en 4 staat dat er nog een plus te verwachten is. Dat betreft ook 

het digitaal dossier. De collega's van het CDA spreken in dat verband altijd over integraliteit en wijzen op het 

risico van zaken dubbel doen, en VVD/D66 vindt dat dit sterk gemonitord moet worden door het college om 

te voorkomen dat het uit de hand loopt.  

Algemene vraag tot slot: wat gaat de wethouder doen om die kosten de komende 2 jaar in de hand te houden 
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(zodat die 28 cent niet nodig zullen zijn)?  

Wethouder De Regt gaat eerst in op de taakstelling. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat er bijna geen 

ruimte zat in de begroting van de GGD om onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering op te vangen. Er 160 
zijn meerdere signalen geweest die daarop wezen. De accountant vond dat er maatregelen genomen moesten 

worden om de risico's terug te brengen. Wellicht is dat te stevig aangepakt, maar nu is van belang dat deze 

gefuseerde GGD goed in balans komt zowel inhoudelijk als financieel. Financieel: bij iedere begroting zal de 

raad opnieuw zijn zienswijze kenbaar kunnen maken en kunnen aangeven t.a.v. de inwonersbijdrage wel of 

niet een verhoging te accepteren. Dat wordt hier ook zo aangegeven. Daarom wordt nu gevraagd om met de 

begroting in te stemmen tot 2018, en dan kan de raad altijd aangeven: “we doen het niet”.  

Digitaal dossier: inderdaad een heel gevoelig punt; het is zaak dat zeer goed te volgen. De raad heeft een 

uitvoerige toelichting gehad over nut en noodzaak van het digitale dossier. De GGD is zich zeer bewust dat 

dat goed gemonitord moet worden. 

Kosten in de hand houden, wat gaat daarvoor gedaan worden: het idee is om uit eigen middelen een 170 
organisatieverandering te financieren dus niet zomaar de inwonersbijdrage omhoog te brengen. In de loop 

der tijd zal bekeken worden, aan de hand van de eerder aangegeven randvoorwaarden, wat de gemeente wel 

of niet van de GGD afneemt. Daar kunnen keuzes in gemaakt worden; dat keuzepakket ofwel cafetariamodel 

wordt nader uitgewerkt en in de RIB wordt daarop ingegaan.  

Dhr. Van Winden vraagt de wethouder of hij n.a.v. het keuzemodel wezenlijke veranderingen verwacht in 

de begroting, of zelfs dat dat keuzemodel geschrapt gaat worden. 

De wethouder vindt dat moeilijk te voorspellen. Het maakt ook uit hoe andere gemeenten daar tegenover 

staan. Als er andere keuzes gemaakt worden kan dat verschuivingen veroorzaken en als je als enige 

gemeenten uitstapt is de vraag wat daar het risico van is.  

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) heeft een aanvullende vraag. In de zienswijze is het belangrijkste 180 
punt de overhead. In hoeverre heeft de wethouder zicht op het standpunt van andere gemeenten inzake het 

wel of niet doorgaan van de bijdrage van de gemeente? 

De wethouder heeft zich dat ook afgevraagd. De signalen lopen uiteen, en dat heeft niets te maken met 

grotere of kleinere gemeentes. Het is lastig te voorspellen welk standpunt het gaat halen. Het is nogal een zet 

om nu voor 2018 al iets te willen vastleggen. Ook de wethouder is benieuwd hoe daar in het AB op 

gereageerd wordt.  

Dhr. Wildeman vraagt of het nadelig voor Oudewater kan uitpakken, d.w.z. dat de inwonersbijdrage alsnog 

verhoogd wordt, maar de wethouder stelt dat de GGD er nu niet meer mee kan aankomen om de  middelen 

niet te investeren in organisatieverandering. Want dan moeten die middelen terug.  

 190 
Conclusie: 
– Toezegging voor RIB vóór 1 juli 

– Toezegging m.b.t. benchmark. 

Raadsvoorstel (15R.00328) inzake Ontwerpbegroting GGDrU 2016 gaat als hamerstuk naar de raad.  

 

5. Raadsvoorstel (15R.00305) inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling VRU. 

Portefeuillehouder: burgemeester Verhoeve. 
 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) stelt vast dat een van de wijzigingen in de regeling VRU is dat er 

zienswijzen kunnen worden ingediend op jaarrekening en begroting. Maar wat heeft Oudewater daar feitelijk 200 
aan? 

Burgemeester Verhoeve antwoordt dat die zienswijzeprocedure op verzoek van de gemeenten is 

toegevoegd. Bij gemeenschappelijke regelingen wordt op afstand georganiseerd, en de gemeente moet 

kunnen controleren en grip behouden; met de zienswijzeprocedure geeft de gemeente instructie aan zijn 

vertegenwoordiger. Dat is een intern instrument, maar ook extern, want je bent wel gehouden om met elkaar 

in de regio tot afstemming te komen.  

Dhr. Wildeman laat weten straks te zullen vragen waarom de OdRU zo'n regeling niet kent.  

 

Mw. De Wit (CU/SGP) vraagt of dit raadsvoorstel ook door financiële adviseurs bekeken is, ter controle. 

Burgemeester Verhoeve antwoordt dat het door juridische adviseurs gecheckt en positief beoordeeld is. 210 



Juni 2015, Tekstbureau Talent, Marja van Steijn 5/17 

 

Dhr. Boreel (VVD/D66) stelt vast dat er een herijking was waarbij Oudewater voordeelgemeente zou zijn. 

Dat is niet doorgegaan. Wat is de eindbestemming daarvan geweest? 

Ten tweede: is er al meer duidelijkheid over de opstallen en de grond, of die naar de VRU gaan of bij de 

gemeente blijven? 

Burgemeester Verhoeve beantwoordt deze vragen bij het volgende agendapunt.  

 

Conclusie:  
Raadsvoorstel (15R.00305) inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling VRU gaat als hamerstuk naar de 

raad.  220 
 

 

6. Raadsvoorstel (15R.00305) inzake Zienswijze op conceptjaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 

2016 VRU. 

Portefeuillehouder: burgemeester Verhoeve. 
 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) complimenteert de portefeuillehouder met de overzichtelijkheid van 

het raadsvoorstel. Dat geldt overigens ook voor de stukken van de GGDrU.  

Hij heeft 2 vragen over het domein van de gemeente. 

In besluitpunt 2 van het raadsvoorstel wordt voorgesteld om “het voordeel over de dienstjaar 2014 mee te 230 
nemen in de bestuursrapportage voor de renovatie brandweerkazerne” en dhr. Wildeman vraagt zich af 

waarop dat is gebaseerd. Normaal gesproken wordt een positief saldo toegevoegd aan de Algemene Reserve; 

je kunt in dit geval ook kiezen voor een toevoeging aan Voorziening Onderhoud Gebouwen evt. gelabeld aan 

de brandweer. Maar het toevoegen aan de lopende rekening lijkt dhr. Wildeman een vreemde zaak en hij 

vraagt waarom voor deze opzet is gekozen. 

Zijn tweede vraag sluit aan op de opmerking van dhr. Boreel; in het stuk staat bij de kanttekeningen op pag. 

4, laatste alinea, “Hoewel de repressieve huisvesting (evt.) wordt overgenomen door de VRU blijft deze 

kostenverrekening van de gemeente  in de gemeentelijke begroting staan”. Maar als je huisvesting overdraagt 

lijkt het logisch om ook de kosten over te dragen. 

Burgemeester Verhoeve dankt dhr. Wildeman voor het compliment. Daar is inderdaad hard aan gewerkt.  240 
Dan die plus van € 21.000: die wordt meegenomen in de bestuursrapportage, maar het saldo daarvan slaat 

neer in de AR. Door dit zo aan te pakken is er straks minder krediet van de raad nodig voor de renovatie.  

Dhr. Wildeman wijst erop dat het multi-interpretabel is geformuleerd in het raadsvoorstel. Als de 

portefeuillehouder het uitvoert zoals hij aangeeft, kan dhr. Wildeman akkoord gaan.  

Burgemeester Verhoeve gaat vervolgens in op de vraag over de repressieve huisvesting. In het najaar komt 

er meer duidelijkheid, maar let wel: de VRU, dat zijn de gemeenten zelf, dus als er betaald moet worden voor 

beheer en onderhoud is de gemeente aan zet. En dat geldt ook voor overdragen naar de vastgoedportefeuille. 

Dhr. Wildeman vraagt wat het voordeel zou zijn voor de gemeente Oudewater om de huisvesting over te 

dragen.  

Burgemeester Verhoeve antwoordt dat het op zijn vroegst financiële consequenties zal hebben voor de 250 
begroting van 2017; in die begroting zal dat voordeel terug te zien zijn.  

 

Dhr. Boreel (VVD/D66) heeft zijn vragen onder het vorige agendapunt gesteld. (Inzake voordeelgemeente 

en opstallen/grond.) 

Burgemeester Verhoeve beantwoordt ze als volgt.  

Voordeelgemeente: burgemeester Verhoeve heeft in het AB voorgesteld om de verdeelsleutel te herijken 

maar de meeste gemeenten vonden het te vroeg voor een evaluatiemoment, zij wilden  daar meer tijd voor 

hebben. 

Wat betreft de grondposities: er worden verschillende scenario's uitgewerkt.  

Dhr. Boreel doet de suggestie hier een RIB over uit te brengen.  260 
Burgemeester Verhoeve laat weten dat er vrij recent een bestuursbijeenkomst is geweest over dit thema. Er 

is nog geen besluit genomen maar er zijn al veel varianten aan de orde geweest, zoals een vereniging van 

eigenaren (die variant is overigens afgevallen). Er zijn 3 of 4 scenario's overgebleven en die worden nu 
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uitgewerkt. De burgemeester hoopt de raad concreet te kunnen informeren zodra er een voorstel ligt.  

Dhr. De Bruijn (CDA) is niet tevreden met dit antwoord en hij citeert de letterlijke tekst: “Tot slot heeft het 

AB van de VRU ingestemd met de visie om op termijn het eigendom over te dragen”. Er is dus een visie op 

basis waarvan is besloten in het AB, en dhr. De Bruijn zou graag de achtergrond horen waarom men tot die 

visie is gekomen.  

Burgemeester Verhoeve  verwijst hiervoor naar de raadsstukkencyclus van vorig voorjaar tot aan 4 juli 

2014, met een reeks aan achterliggende stukken, ook over verdeelsleutel en aantal kazernes in de regio. 270 
Daarin is uitgelegd waarom behoefte ontstond om een afspraak te maken over brandweerkazernes: omdat er 

vaak sprake was van achterstallig onderhoud. De visie hield in om dat in gezamenlijkheid te doen t.b.v. 

kwaliteitsverbetering.  

Dhr. De Bruijn zal die stukken naslaan. 

Dhr. Boreel benadrukt dat kennis moet kunnen nemen van de achterliggende overwegingen.  

 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) geeft aan dat hij nog wil nadenken over de juiste formulering van 

besluitpunt 2.  

 

Conclusie:  280 
Raadsvoorstel (15R.00305) inzake Zienswijze op conceptjaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 VRU 

gaat als bespreekstuk naar de raad.  

 

 

7. Raadsvoorstel (15R.00229) inzake Zienswijze wijziging verordening declaratieregeling Ferm Werk. 

Portefeuillehouder: wethouder De Regt. 
 

Dhr. Van Winden (VVD/D66) stelt vast dat het gaat om een relatief klein bedrag zonder consequenties voor 

de begroting. Maar het is wel een principekwestie. Hij vraagt welk percentage mensen van de 

kostendelersregeling gebruik maakt en of er in bepaalde gevallen van terugvordering sprake is.  290 
Ten tweede: Bodegraven zit toch ook bij Ferm Werk maar wordt hier niet genoemd. 

Derde vraag: wordt er ook gedacht aan alternatieven als het gaat om geld geven voor abonnementen etc., 

bijv. in de vorm van een gift in natura. Maar dat staat eigenlijk al in de stukken. 

Wethouder De Regt gaat in op het relatieve klein bedrag en de principekwestie: als het gaat om de 

kostendelersregeling moet je die altijd toepassen maar er is ook een andere kant: het is op een gegeven 

moment niet uitlegbaar aan mensen dat je allerlei gegevens opvraagt voor iets als een sportabonnement dat 

vanwege de kostendelersregeling wordt verlaagd. Zeer ten dele heeft deze declaratieregeling effect voor het 

feit dat je samen onder één dak woont, en dat is moeilijk uitlegbaar. Los van het feit dat je ook nog een 

overgangsregeling hebt waardoor in hetzelfde huis de één wel recht op de regeling heeft en de ander niet. Dat 

geeft problemen voor het draagvlak; het draagvlak behoeft dus aandacht. 300 
Het percentage mensen dat er gebruik van maakt: het aantal mensen dat er recht op heeft staat in het stuk, dat 

zijn er 120. De daarmee gepaard zijnde kosten: € 4000 tot 5000.  

Bodegraven/Reeuwijk doet niet mee: iedere gemeente besluit apart om die verordeningswijziging al dan niet 

vast te stellen in de raad.  

Terugvorderen bij onrechtmatig verkrijgen: het gaat om een tegemoetkoming in ondersteuning. Men moet 

vooraf aantonen dat men recht heeft op een dergelijke ondersteuning. Bepaalde gegevens zijn al bekend bij 

de gemeente, zoals of men in de bijstand valt, dus aan de voorkant wordt reeds uitgesloten dat daar 

onrechtmatig gebruik van wordt gemaakt.  

 

Mw. De Wit (CU/SGP) vraagt of mensen die zorgen voor een oudere of kwetsbare verwant hierdoor worden 310 
benadeeld. Het schijnt dat zij daarop worden afgerekend. Als dat zo is, kan dat dan opgenomen worden in de 

zienswijze? 

Dan t.a.v. het verschil van minimaal zijn tussen financieel voordeel van € 4315 en de extra uitvoeringskosten 

door onderzoek, wie wel of niet in aanmerking komt: kost dat onderzoek dan zoveel geld, terwijl het zo 

minimaal is? 

Tot slot vraagt mw. De Wit of mensen in de problemen kunnen komen als ze alsnog terug moeten betalen en 



Juni 2015, Tekstbureau Talent, Marja van Steijn 7/17 

waarom Montfoort een afwijkend sportbeleid heeft voor 4-18 jarigen. 

Wethouder De Regt over de laatste vraag: dat is hem niet bekend, maar Montfoort heeft in het algemeen een 

aparte benadering gevolgd, nu ook als het gaat om jeugdigen; dat heeft mogelijk te maken met de voormalige 

gezamenlijke sociale dienst. 320 
Mantelzorgers worden benadeeld: nee, juist niet, want er wordt niet gekeken naar een kostendelersnorm. Dat 

zou ook moeilijk uit te leggen zijn.  

Met terugwerkende kracht: er wordt niets teruggehaald want er wordt iets beperkt, de kostendelersregeling is 

een beperking.  

Onderzoek: bij ieder individu moet vastgesteld worden of hij samenwoont met een ander die ook een 

uitkering heeft. Dat kost zoveel ambtelijke tijd dat dat sop de kool niet waard is. Maar ook al is dat niet zo, 

dan hecht de wethouder sowieso aan het principe dat je mensen niet moet lastigvallen met onbegrijpelijke 

regels.  

 

Het heeft dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) verbaasd dat de portefeuillehouder bij het nemen van het 330 
besluit de raad vraagt om “de argumenten zoals het DB van Ferm Werk die hanteert, te onderschrijven”. 

Misschien hebben raadsleden wel een heel andere reden om met dit voorstel in te stemmen. En waarom is dit 

in het raadsbesluit opgenomen, en niet in de toelichting of de onderbouwing? 

Wethouder De Regt vindt dat niet zo vreemd. Het college stelt de raad gewoon voor die argumenten over te 

nemen.  

Dhr. Wildeman dringt aan op een formulering die voor één uitleg vatbaar is.  

Wethouder De Regt belooft dit een volgende keer correct te formuleren.  

 

Conclusie:  
Raadsvoorstel (15R.00229) inzake Zienswijze wijziging verordening declaratieregeling Ferm Werk gaat als 340 
hamerstuk naar de raad.  

 

 

S C H O R S I N G , waarin wisseling van raadsleden plaatsvindt.  
 
Het tweede gedeelte betreft de onderwerpen van het Forum Ruimte.  
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Onderwerpen Ruimte 350 
Aanwezig 
De heer R.A. van den Hoogen       Forumvoorzitter 

De heer O.F Matheijsen        Griffier 

 Leden Forum: 

De heer J. Broere    (CU/SGP) 

De heer I.P.F. Boreel de Mauregnault (VVD/D66)    lid  

De heer K. de Bruijn    (CDA)     lid  

De heer W.K. Knol   (De Onafhankelijken)   lid  
De heer A.Th. Wildeman  (De Onafhankelijken)   lid  

De heer A.J. van Winden  (VVD/D66)    lid     360 
De heer J.W. van Wijngaarden  (CDA)     lid 

 College van burgemeester en wethouders: 

De heer  A.M. de Regt        wethouder  

De heer P. Verhoeve        burgemeester 

De heer  L.W. Vermeij        wethouder  
 
Afwezig: Geen. 
 
Verslag:  Mevrouw M. van Steijn, Tekstbureau Talent 
 370 

 
De voorzitter heropent de vergadering. De agenda wordt vervolgd met agendapunt 7.a. 

 

 

7.a. Gelegenheid tot vragen stellen aan de portefeuillehouders  
 

Vraag 1. Dhr. Van Winden, VVD/D66, over tekort op de JGZ. Portefeuillehouder: wethouder De Regt. 
Dhr. Van Winden heeft begrepen dat Woerden een tekort van € 6 ton verwacht op de JGZ. Hij hoort graag 

van de wethouder hoe de stand van zaken is v.w.b. Oudewater.  

Wethouder De Regt antwoordt dat er op dit moment door Welzijn Oudewater heel zuinig wordt 380 
doorverwezen op het gebied van Jeugd: 11 beschikkingen, waarvan mogelijk 4 individueel maatwerk (= dure 

jeugdzorg). Dat komt omdat er sterk wordt ingezet op de frontoffice en de samenwerking met de huisarts. De 

huisartsen willen dat een aantal eerstelijnsvoorzieningen meer kunnen bieden dan nu, anders gaan cases al 

snel de tweedelijn in en dat kost meer (is ook vaak niet geschikt voor de persoon in kwestie). Daar wordt nu 

aan gewerkt.  

Van een tekort van Woerden is de wethouder niets bekend.  

Dhr. Van Winden heeft begrepen dat dat tekort is ontstaan doordat een groot deel van de jeugd niet was 

aangemeld en dus pas later bekend werd. Wat doet Oudewater om zoiets te voorkomen? 

Wethouder De Regt antwoordt dat geen wethouder Jeugdzorg in Nederland een exact beeld heeft van de 

situatie in zijn of haar gemeente op dit moment. In Oudewater zit de gemeente zo dicht mogelijk op de 390 
samenleving, probeert de ambtenaar zoveel mogelijk keukentafelgesprekken te hebben en komt men 

momenteel tot een betrekkelijk gering aantal beschikkingen. Toch hebben de huisartsen aan de bel getrokken, 

en dat heeft te maken de ontwikkeling van Passend Onderwijs: scholen moeten daarin voorzien vanuit hun 

eigen budget maar mogelijk verwijzen zij kinderen door naar huisartsen terwijl ze dat eigenlijk binnen 

schools verband zouden moeten kunnen oplossen; komt het bij de huisartsen terecht, dan moeten de 

huisartsen doorverwijzen en dan komt het in de dure zorg terecht, en de rekening komt bij de gemeente. De 

jongeren moeten dus zo snel mogelijk geholpen worden, zo dichtbij mogelijk; soms gaat het alleen om 

opvoedingsondersteuning en daar heeft de ggz niets mee van doen. Het gaat er dus om die zorg kleiner te 

maken.  
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Dhr. Van Winden stelt vast dat er grote bedragen in het geding zijn. De gemeente moet zorgen zo'n tekort te 400 
voorkomen.  

Andere vraag: op alle zorg heeft Oudewater een generieke korting afgedwongen maar binnen de jeugdzorg 

lukt dat blijkbaar niet helemaal.  

Wethouder De Regt zegt dat er zorg is ingekocht en dat daarbij korting is bedongen op de prijs bij de 

zorgaanbieders. Met name zorgaanbieders in de jeugdzorg krijgen te weinig zorg gerealiseerd: dat kan 

komen doordat veel jongeren in te zware zorg zaten, maar ook doordat er nog veel niet helder is waardoor 

nog niet wordt doorverwezen. Getracht wordt dat goed in beeld te krijgen. Het eerste kwartaal heeft het 

frontoffice van Welzijn Oudewater het dubbele aantal aanmeldingen gehad vergeleken met vorig jaar, en vijf 

maal zoveel doorverwijzingen. Er is dus veel gaande, en de wethouder wil dat van dichtbij volgen. De 

jeugdzorg is het ingewikkeldst, omdat al die onderdelen naar de gemeente toe komen. 410 
Dhr. Boreel (VVD/D66) heeft begrepen dat een doorverwijzing zo plaatsvindt: de eerstelijn is de school en 

die gaat met een kind naar Welzijn Oudewater, en Welzijn Oudewater verwijst het kind dan eventueel door 

naar de huisarts. 

Wethouder De Regt zegt dat er gesprekken zijn met het onderwijs. Huisartsen hebben ervaren dat het 

onderwijs kinderen soms doorverwijst naar de huisarts, al valt soms te betwisten of ze bij de huisartsen 

terecht horen en niet binnen de scholen zelf. Daar is afstemming voor nodig. Iedereen moet zijn eigen rol 

nog vinden. En iedereen heeft ook zijn eigen financiële middelen. Sommige taken overlappen elkaar in de 

wet en daar moet je dus samen uitkomen.  

De wethouder nodigt eenieder uit voor de informatiebijeenkomst op 30 juni, waar dit soort zaken uitgebreid 

zal worden toegelicht.  420 
Dhr. Knol (De Onafhankelijken) pleit ervoor dat de raad inzicht krijgt in criteria die tot een oordeel moeten 

leiden; op grond waarvan worden keuzes gemaakt? 

Wethouder De Regt denkt dat dergelijke vragen ook op 30 juni beantwoord kunnen worden en hij adviseert 

de raad om vragen vooraf bij hem neer te leggen.  

Vorig jaar is ermee ingestemd om bij de regionale inkoop van de zorg een bepaald percentage in te houden 

voor de op gemeentelijk niveau te organiseren ondersteuning. In regio Utrecht-West is dat een mooi 

gemiddelde; daar zijn niet zulke enorme percentages ingehouden als in andere delen van het land.  

Dhr. Knol wil graag meer informatie over het achterliggende beleid. Hij wil daarover kunnen meebeslissen. 

Wethouder De Regt verwijst hem door naar Mevrouw Van de Heuvel, als directeur bij gemeente Woerden 

belast met de inkoop; zij kan deze vragen ongetwijfeld beantwoorden.  430 
 

Vraag 2. Dhr. De Bruijn, CDA, over de Tour de France, Grand Départ op zondag 5 juli 2015.  

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
Dhr. De Bruijn vraagt naar de kosten van de Tour als die op 5 juli door Oudewater komt.  

Portefeuillehouder Vermeij geeft aan dat er 2 soorten kosten zijn. De organisatie van de Tour heeft de 

gemeenten waar de Tour langskomt informeel verzocht om een bijdrage te leveren in de kosten die gemaakt 

worden om het parcours te beveiligen (strobalen om lantarenpalen etc.). Dat is nog niet in de vorm van een 

formeel verzoek gekomen, maar in lijn met collega-bestuurders verwijst het college die kosten terug naar de 

organisatoren, aangezien zij initiatiefnemers zijn geweest voor dit evenement. Kanttekening daarbij is dat er 

veel publiek verwacht wordt, ook uit de omgeving. Het college wil dat in goede banen leiden. Dat betekent 440 
voor het bezoek vanuit het noorden dat ze worden opgevangen bij Tappersheul (vanaf  de A12); daar 

parkeren ze en vandaar wordt hen gewezen hoe ze lopende bij de Tour kunnen komen. Zo blijven parkerende 

auto's weg uit de stad. Aan de zuidkant gaat het om verkeer vanuit richting Polsbroekerdam, daar wordt ook 

een afsluiting gerealiseerd. Dat zijn zaken die het college zelf wil doen en die kosten draagt de gemeente 

Oudewater zelf. Dat is het onderscheid dat gezien wordt.  

Dhr. De Bruijn kan zich daarin vinden, als het daartoe beperkt blijft.  

Aansluitend vraagt dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) of Oudewater beschikt over voldoende 

dranghekken. 

Wethouder Vermeij geeft aan dat de afspraak is dat er geen dranghekken komen in Oudewater, met 

uitzondering van mogelijk de rotonde bij het Esso pompstation.  450 
Dhr. Wildeman is benieuwd naar de consequenties voor het verkeer richting Oudewater.  

Wethouder Vermeij verwijst naar informatie in IJsselbode en op de website. Dat wordt de komende tijd 
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geïntensiveerd. In de stad zal het consequenties hebben aangezien de N228 afgesloten is van 11.30 tot 15.30 

uur; het lokale verkeer wordt opgevangen op de rotonde met de heksen en de beide bruggen zullen – m.u.v. 

voor voetgangers en fietsers – afgesloten zijn.  

 Burgemeester Verhoeve voegt daaraan toe dat er goed overleg is met de lokale pastores. Zij zullen ervoor 

zorgen dat de kerken niet precies uitgaan op het moment dat de Tour langsfietst. 

Ook met de hulpdiensten is een uitgebreid veiligheidsplan gemaakt.  

 

Vraag 3. Dhr. Boreel, VVD/D66, over het onderzoeksrapport naar de beste zwemfaciliteit voor Oudewater. 460 
Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
Dit punt is de afgelopen raadsvergadering van de agenda gehaald. Daarmee is volgens de fractie niet voldaan 

aan de opdracht van het onderzoek. Ziet de wethouder dat ook zo, en wat gebeurt er met de kosten die 

hiermee gepaard gaan? 

Wethouder Vermeij antwoordt dat er morgen een afspraak is met SemadAdvies n.a.v. de raadsvergadering, 

over de consequenties die hier eventueel aan verbonden moeten worden.  

 

Vraag 4.  Dhr. Knol, De Onafhankelijken, over evaluatie n.a.v. vogelgriep.  

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
Dhr. Knol heeft hier in december een vraag over gesteld. De wethouder heeft toen toegezegd die evaluatie te 470 
organiseren maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.  

Wethouder Vermeij antwoordt dat het hier de evaluatie betreft van het proces bij de afhandeling van de 

vogelgriep en daarnaast de evaluatie van de situatie in het algemeen bij het bedrijf.  

Er is overleg geweest met betrokken partijen en de wethouder oriënteert zich op de beste aanpak. De 

wethouder zal in het najaar de raad op de hoogte stellen van zijn bevindingen. Toezegging 

Dhr. Knol herinnert eraan dat hij ook heeft gevraagd naar effecten voor volksgezondheidsaspecten, verkeer, 

landschap, etc.  

Wethouder Vermeij laat weten dat alle relevante aspecten zullen worden meegenomen.  

Dhr. Knol vindt dat najaar 2015 wel laat is.  

Wethouder Vermeij licht toe dat het een complexe aangelegenheid betreft, die al lang sleept; wat de 480 
wethouder betreft gaat hier zorgvuldigheid boven snelheid en moeten er geen verwachtingen gewekt worden 

die niet waargemaakt kunnen worden.  

 

Vraag 4. Dhr. Knol, De Onafhankelijken, over bestemmingsplan Buitengebied (Hekendorp/Papekop). 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
Dhr. Knol zou graag de toezegging krijgen dat de raad vooraf, voordat dit bestemmingsplan Buitengebied in 

procedure komt, gelegenheid krijgt om te discussiëren over het ontwikkelen van een visie voor dit landelijk 

gebied.  

Wethouder Vermeij zegt dat dit een van de voornemens van het college is, zie het coalitieakkoord. In het 

landelijk gebied zijn veel ontwikkelingen gaande en het is nodig zich daar goed op te oriënteren, voor een 490 
weerslag op eigentijds ruimtelijk beleid. In de provincie hebben voorbereidingen inmiddels geleid tot een 

Ruimtelijke Agenda die samen met de Provincie door Oudewater is vastgesteld, mede ingegeven door 

ontwikkelingen in de agrarische sector. In die Ruimtelijke Agenda zijn belangrijke thema's genoemd om op 

te pakken; maar daarin zijn geen inhoudelijke andere richtingen gekozen. 

Het idee is om, voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure, tijdig die discussie in de raad te voeren.  

Dhr. Knol vraagt wanneer dit gaat gebeuren. Hij pleit voor de korte termijn. 

Dhr. Boreel stelt een heidesessie voor.  

Dhr .Van Wijngaarden herinnert aan de eerder gedane toezegging. Voordat de bestemmingsplan in concept 

tot stand komt zou er een klankbordgroep bijeengeroepen worden.  

Wethouder Vermeij bevestigt dat die toezegging is gedaan. Dat het in de Ruimtelijke Agenda is opgenomen 500 
met de Provincie is een goede zaak, dat geeft kans zaken meer je eigen richting op te buigen met een 

Provincie die bereid is mee te buigen. Zij zien de urgentie van het actualiseren van gedachtevorming 

hierover. Daarbij is ook van belang dat het ook voor omliggende gemeenten moet gaan gelden.  

Dhr. Knol bepleit met klem dat het college deze toezegging op korte termijn nakomt.  

Ook dhr. Broere herinnert aan de toezegging om deze discussie vóór het voortraject op gang te brengen.  
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De voorzitter stelt vast dat het presidium het initiatief zal nemen voor een voorstel tot agendering, eventueel 

aan de hand van een discussiestuk.  

Dhr. Van Winden wijst tenslotte op bijeenkomst Trendverkenningen Landelijk gebied, 18 juni, 

gemeentehuis Bunnik. Dat is een mooie aftrap. 

 510 
Vraag 5. Dhr. Knol, De Onafhankelijken, over de agendering van de fora. 

Portefeuillehouder: burgemeester Verhoeve. 
Dhr. Knol betreurt het dat in toenemende mate de agenda's van de fora onderwerpen betreffen zoals 

jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen etc.; en dat terwijl er van alles aan de hand is in de stad en 

het land. Is het beleid geworden om fora te combineren en dit soort vragen te bespreken? Dhr. Knol pleit 

voor meer inhoudelijke onderwerpen op de agenda.  

Burgemeester Verhoeve laat weten dat het behandelen van gemeenschappelijke regelingen op dit moment te 

maken heeft met het feit dat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen voorschrijft begrotingen voor een 

bepaalde datum goed te keuren. Maar dit is ook besproken in het presidium, en daarin is afgesproken om een 

jaaragenda te gaan opstellen.  520 
 

Vraag 6. Dhr. Wildeman, De Onafhankelijken, over de sluiting van de Romeijnbrug voor gemotoriseerd 

verkeer.  Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
Dhr. Wildeman wijst op de consequenties van de sluiting van de Romeijnbrug voor de verkeersontwikkeling 

in de Binnenstad met name bij het Rode Zand. Komt de brug weer in gebruik, en zo ja, wanneer? Er ontstaan 

opstoppingen, juist ook met alle festiviteiten, met alle gevolgen van dien. Als de Visbrug is afgesloten en 

iemand rijdt het Rodezand op kan hij nergens meer heen; wordt dan de weg afgesloten op de hoogte van het 

Rodezand? 

Portefeuillehouder Vermeij zegt dat in principe de brug weer in gebruik komt, maar onderwerp van 

onderzoek is de vraag hoe: welke plaats moet de Romeijnbrug krijgen in de verkeersafwikkeling in de 530 
binnenstad van Oudewater. Er zijn varianten denkbaar en die moeten meegenomen worden, want de functie 

van de brug hangt af van zijn plek in de totale verkeersafwikkeling en de technische oplossing die je kunt 

kiezen voor herstel van de brug.  

Burgemeester Verhoeve gaat in op de verkeersafwikkeling bij evenementen. Hem is geen overlast bekend. 

Bij evenementen is er veel aandacht voor verkeer en verkeersregelaar. De burgemeester belooft die vraag bij 

komende evenementen te zullen meenemen.  

 

Vraag 7. Dhr. Boreel, VVD/D66, over het Verenigingsgebouw/Muziekhuis.  

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
Dhr. Boreel herinnert aan de informatie van de wethouder dat hij een advocaat in de arm zou nemen om de 540 
overeenkomst eenzijdig op te kunnen zeggen. Spreker vraagt zich af of er vorderingen zijn en wanneer het 

gebouw in oude luister te zien zal zijn.  

Wethouder Vermeij kan aangeven dat er vorderingen zijn. Er is correspondentie tussen de jurist van de 

gemeente en een externe jurist. Het overleg van voorheen verzandde steeds in dezelfde patstelling maar nu 

worden er snel stappen gezet.  

Dhr. Boreel vraagt aan welke vorderingen hij dan moet denken. 

Wethouder Vermeij kan daar inhoudelijk op dit moment geen mededelingen over doen. Hij acht het 

verstandig om dat als vertrouwelijk te behandelen.  

 

 550 
8. Raadsvoorstel (15R.00194) inzake Concept Sociaal plan Welstand en Monumenten Midden-

Nederland (WMMN). 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
 

Dhr. De Bruijn (CDA) heeft twee vragen. Ten eerste vraagt hij om achtergrondinformatie over de nieuwe 

stichting waarvan gerept wordt. En ten tweede is hij benieuwd of het budgettair neutraal kan, zoals in het 

voorstel wordt beschreven. 

Wethouder Vermeij gaat eerst in op de kosten. Of dat budgettair neutraal kan hangt af van de diensten die 
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een gemeente afneemt. Veel is nog in ontwikkeling en daar moeten gemeenten nog besluiten over nemen. 

Oudewater zal moeten beslissen of de gemeente klant blijft bij deze nieuwe stichting Mooi Sticht of op een 560 
andere manier vorm wil geven aan de cultuur-historische geschiedenis. Daar worden op dit moment 

verschillende varianten voor besproken. De wethouder komt t.z.t. met een passend voorstel naar de raad. 

Toezegging 
Inhoudelijke kant: cultuurhistorie en monumenten maken Oudewater tot Oudewater, en het college hecht 

daarom zeer aan een onafhankelijk adviseur, zoals nu door WMMN en mogelijk in de toekomst Mooi Sticht. 

Vanuit dat vertrek kan de raad besluiten hoe daar in de toekomst invulling aan gegeven kan worden.  

De voorzitter wijst erop dat het voorstel gaat over het sociaal plan; dus niet over de inhoudelijke functies 

van deze stichting.  

Dhr. De Bruijn stelt vast dat de nieuwe stichting los staat van een gemeentelijke organisatie. Als de mensen 

via het sociaal plan zijn verplaatst naar die stichting is elke gemeente vrij om wel of geen diensten af te 570 
nemen. Dat kan tot opheffing leiden.  

Wethouder Vermeij stelt voor schriftelijk uitleg te geven, omdat het redelijk complex is. Uiteindelijk wordt 

een definitief plan voor de liquidatie van WMMN opgesteld, dat gaat over op Mooi Sticht, en alles hangt af 

van wat oude deelnemers van WMMN bereid zijn aan contracten af te sluiten met de nieuwe organisatie. Aan 

de liquidatie zijn kosten verbonden en de gemeenten moeten een deel van die kosten voor hun rekening 

nemen.  

Dhr. Van Wijngaarden wijst erop dat de medewerkers dan in dienst zijn van de nieuwe stichting en dat de 

gemeente daar dan niets meer mee te maken heeft. 

Wethouder Vermeij antwoordt dat de gemeente wél te maken heeft met de gevolgen van de liquidatie. 

Hij zal een schriftelijke uitleg geven. Toezegging  580 
 

Dhr. Boreel (VVD/D66) begrijpt dat iedereen tevreden is met de herschikking van de fte's maar wil graag 

weten of dat consequenties heeft voor Oudewater wat betreft kosten.  

Wethouder Vermeij antwoordt dat die vraag vergelijkbaar is met die van het CDA. De kosten hangen af van 

de manier waarop de liquidatie van de oude organisatie vorm en in houd krijgt, en de kosten hangen ook af 

van de vraag hoeveel de oude contractpartners bereid zijn af te nemen aan diensten bij de nieuwe organisatie, 

d.w.z. hoeveel werk er voor de nieuwe organisatie blijft.  

 

Dhr. Broere (CU/SGP) vindt dat duidelijk in het stuk wordt gesproken over die samenhang met andere 

besluitvorming. Hij citeert uit de notitie en geeft een korte samenvatting.  590 
Wethouder Vermeij beaamt dat. Een gemeente is, na de liquidatie van WMMN, vrij om haar eigen keuze te 

maken inzake de wijze waarop zij verder inhoud wil geven aan welstandadvies en cultuurhistorie. De 

gemeente is niet vrij waar het gaat om het zorg dragen voor een  nette afwikkeling en liquidatie. Het traject 

na liquidatie is al vastgesteld; de exacte kosten daarvan worden duidelijk als duidelijk is hoe de nieuwe 

stichting eruit gaat zien.  

 

Conclusie:  
Raadsvoorstel (15R.00194) inzake Concept Sociaal plan Welstand en Monumenten Midden-Nederland 

(WMMN) gaat als hamerstuk naar de raad.  

 600 
 

9. Raadsvoorstel (15R.00208) inzake Ontwerpbegroting 2016 AVU. 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
 

Dhr. De Bruin (CDA) vraagt waar de vrijvallende kapitaallasten vandaan komen (€ 25.000); de dekking 

moet komen van € 24.000 extra belasting in 2015 voor verbranding restafval;  de vraag is dus hoe zich dat 

verhoudt tot de wijze van dekking van de afvalstoffenheffing. Tweede vraag: er gaat belasting geheven 

worden over de verbranding van restafval, gft etc. Blijkbaar is de regering bezig met ontmoedigingsbeleid op 

het gebied van verbranding restafval; maar waarom is daar in de begroting van 2015 geen rekening mee 

gehouden? 610 
Wethouder Vermeij gaat eerst in op de vrijvallende kapitaallasten. Voor de afvalstoffenheffing van 
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Oudewater is het beleid dat het kostendekkend is; een van de kostenposten daaronder zijn de kosten van de 

milieustraat (de kapitaallasten). Qua timing klopt het mooi: op het moment dat de belasting op die 

verbrandingskosten wordt ingevoerd is de milieustraat afgeschreven dus daar zijn geen kapitaallasten meer 

van. Het bedrag om die kapitaallasten te dekken zit wel structureel opgesloten in de afvalstoffenheffing, en 

het voorstel is dan ook om die € 25.000, die eerst was bestemd voor de milieustraat, nu aan te wenden om die 

belasting te betalen. De burger heeft er dus geen last van. 

Dhr. Van Wijngaarden (CDA) herinnert aan de toezegging om de bewustwording bij de burger te 

verbeteren zodat de kosten van het huishoudelijk restafval gaan dalen; het is in feite wat goedkoop om 

gebruik te maken van de kapitaallasten die vrijvallen, en dat is ook geen structurele oplossing. Wanneer 620 
wordt die toezegging hard gemaakt dat gewerkt wordt aan betere bewustwording bij de inwoners? 

Wethouder Vermeij zegt continu aan die bewustwording te werken. Belangrijkste slag daarin is het 

Platform Duurzaam Oudewater, waar vanuit de samenleving initiatieven tot stand komen. Dat zijn stappen 

die langzaam gaan maar die heel goed beklijven. Zie ook de publiciteit hierover. Maar er zijn ook andere 

zaken: in het restafval bestaat een groot deel uit plastic, blik, en drinkkartons. Daar zit Oudewater helaas 

boven het gemiddelde van de regio. Interessant is dat je door moderne scheidingstechnieken plastic, blik en 

drinkkartons na inzameling kunt scheiden. Dat biedt veel kansen. Dat wordt op dit moment doorberekend, en 

mogelijk kunnen de plastic containers vervangen door containers voor plastic, blik en drinkkartons; dat 

scheelt enorm veel volume in het restafval. Tweede slag is (ook van onderop): proberen minder afval te 

produceren. Ook dat is een streven van Platform Duurzaamheid.  630 
 

Dhr. Knol (De Onafhankelijken) merkt op dat het draait om de vraag of je geld overhebt voor een schoon 

milieu of het afvoeren van afval. Wellicht kan plastic afval in de eigen gemeente verwerkt worden, dus 

creatief omgaan zou kosten kunnen besparen en ook het bewustzijn van de inwoners vergroten omdat de 

gemeente dan selfsupporting is. Dhr. Knol vraagt de wethouder of hij bereid is dat te onderzoeken. 

Wethouder Vermeij vindt dat een interessante suggestie. Op een aantal zaken wordt momenteel gerekend en 

dat leidt soms tot verrassende uitkomsten: dat wat goedkoop lijkt blijkt soms duurder te zijn. Om daar een 

weloverwogen besluit over te kunnen nemen is het van belang zaken goed door te rekenen.  

Dhr. Bruijn (CDA) vraagt of het correct is dat Oudewater verbonden is aan de AVU omdat zij een 

verbrandingsoven in stand moeten houden. “Zijn wij met een AVU alleen maar aan het verbranden?” 640 
Wethouder Vermeij ontkent dat: voordat het afval de verbrandingsoven in gaat wordt er aan scheiding 

gedaan van diverse “fracties”. En daar kan nog wel een slag gemaakt worden: er zit nog wel wat in die 

restafvalcontainers wat je er uit kunt halen, bijv. gft, en zelfs ook puin. Aan bewustzijn daarover zal gewerkt 

moeten worden. Aan de andere kant zou nagegaan kunnen worden waaróm mensen puin in die restafvalbak 

gooien; misschien omdat ze alleen op vrijdagmiddag en zaterdagochtend in die milieustraat terechtkunnen. 

Er liggen dus allerlei kansen om te zoeken naar alternatieven om die restafvalstroom in te perken.  

 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) vraagt of de wethouder bereid zou zijn om een streefgetal aan 

tonnages te noemen voor het restafval voor het komend jaar, bijv. 2000 of 2100. 

Tweede vraag: kijkend naar het besluit stelt spreker vast dat er staat “met een wijziging van het aantal 650 
tonnages van restafval”, waarbij niet wordt aangegeven welke wijziging hier wordt bedoeld. Graag 

duidelijkheid daarover.  

Ten derde: de wethouder heeft net antwoord gegeven op vraag van dhr. De Bruijn over compensatie kosten 

milieustraat en wetgeving maar dat heeft dhr. Wildeman niet gerustgesteld. Al geruime tijd moet bekend 

geweest zijn dat die afschrijving zou eindigen, en in je meerjarenperspectief moet je dat dus meenemen. 

Daarom is dit in feite t.o.v. de oude situatie een verhoging van de afvalstoffenheffing. 

Wethouder Vermeij verwijst in zijn antwoord naar de zienswijze die wordt ingediend richting AVU.  Al een 

aantal jaren wordt er 2150 ton restafval weggebracht; de AVU had dat voorzien als 2400 en Oudewater wenst 

vast te houden aan die 2150. Oudewater wenst dus bijstelling van dat tonnage. Dhr. Wildeman zou een 

beleidsintentie willen uitspreken om dat omlaag te brengen; daar is de wethouder heel veel aan gelegen, maar 660 
je moet dan wel de kosten voor de burgers in beeld hebben. De financiële consequenties van zo'n ambitie 

moeten eerst duidelijk zijn voordat je er politiek een uitspraak over doet. 

Over het vrijvallen van de kapitaallasten milieustraat het volgende. De kosten van afvalverwijdering is een 

gesloten circuit, want de kosten breng je in rekening via de afvalstoffenheffing; het vrijvallen zou ruimte 
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hebben geschapen voor nieuw beleid, wellicht om met andere methoden lokaal te zorgen voor meer 

gescheiden inzamelen van afval. Dit is de keuze die nu gemaakt wordt, en daardoor is geen ruimte voor 

nieuw beleid in die zin.  

Dhr. Wildeman nuanceert dat: er is wel ruimte voor nieuw beleid maar dan gaat de afvalstoffenheffing 

omhoog. Het gaat om de vraag: wat heb je over voor het milieu? De kosten moeten niet leidend zijn voor de 

besluitvorming maar de intenties die je hebt voor het milieu. Vandaar ook dat idee voor een streefnorm.  670 
 

Dhr. Broere (CU/SGP) vraagt of de gemeente Oudewater gebruik maakt van ondersteuning door de AVU, 

bijv. d.m.v. voorlichting.  

Wethouder Vermeij antwoordt bevestigend. De AVU heeft veel expertise in huis en Oudewater maakt daar 

gebruik van. 

 

Dhr. Boreel (VVD/D66) is het eens met dhr. Wildeman waar het gaat om dat streefgetal. Elk jaar vraagt de 

raad zich af waarom de tonnages niet naar beneden gaan. Misschien moet Oudewater daar maar eens een 

plan voor opstellen.  

Wethouder Vermeij stelt vast dat dat een politieke vraag is. Wil je tonnages omlaag brengen dan moet dat 680 
vooral van onderaf gebeuren, omdat je dan het meest duurzame draagvlak hebt voor gedragsverandering. 

Maar het is ook een politieke keuze omdat er kosten aan het verwerken van afvalstromen hangen. Die 

politieke discussie hoort thuis in de raad.  

Dhr. Boreel zou graag meer concreet worden, in de zin van streefgetallen. Wil je een duurzamere gemeente 

zijn dan zul je keuzes moeten maken.  

 

Conclusie:  
Raadsvoorstel (15R.00208) inzake Ontwerpbegroting 2016 AVU gaat als bespreekstuk naar de raad.   

 

 690 
 

10. Raadsvoorstel (15R.00304) inzake Wijziging gemeentelijke regeling OdrU door toetreding van 

IJsselstein en aanpassing aan gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
 

Dhr. Broere (CU/SGP) herinnert eraan dat de vorming van de RUD hoofdreden was voor IJsselstein om 

hierin mee te gaan en vraagt naar de stand van zaken. 

Wethouder Vermeij antwoordt dat er met bestuur OdrU is gediscussieerd over toekomst OdrU, vanwege het 

op orde brengen van de OdrU; en daarin speelde ook de vorming van de RUD een rol. Wethouder Vermeij 

bracht daarbij in het AB naar voren dat eerst gezorgd moet worden voor stabiliteit en continuïteit bij de OdrU 700 
en dat daarna gekeken moet worden naar eventuele samenvoeging met de RUD.  

 

Dhr. De Bruijn (CDA) stelt vast dat er een grote partij bij komt, en dat er een zware post Personeelskosten 

is i.v.m. afvloeiing. In hoeverre draagt het toetreden van IJsselstein bij aan verlaging van de taakstelling dat 

OdrU op orde is? 

Wethouder Vermeij antwoordt dat het traject OdrU op orde vorig jaar is opgestart, en dat vorig jaar de 

financiële consequenties zijn verrekend. Het toetreden van IJsselstein heeft twee gunstige effecten: zij gaan 

een groot volume afnemen bij de OdrU en dat geeft versteviging van de basis; ten tweede ontstaat er door het 

toevoegen van de inhoudelijke taken van  IJsselstein een bredere basis om de kosten van de overhead te 

dragen, want de overhead verandert niet. De kosten worden dus verdeeld over meer partners.  710 
Dhr. Van Wijngaarden (CDA) wijst erop dat er vorig jaar medewerkers van IJsselstein al werkzaam waren 

bij de OdrU terwijl IJsselstein nog niet was toegetreden, vanwege OdrU op orde; maar het budget was voor 

toetreding IJsselstein was er dus in feite al.  

Dhr. De Bruijn begrijpt dat de toetreding van IJsselstein geen enkele verlaging van de € 3,3 mln incidentele 

kosten van OdrU op orde brengen met zich meebrengt. 

Wethouder Vermeij bevestigt dat.  
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Conclusie:  
Raadsvoorstel (15R.00304) inzake Wijziging gemeentelijke regeling OdrU door toetreding van IJsselstein en 

aanpassing aan gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen gaat als hamerstuk naar de raad.  720 
 

 

 

11. Raadsvoorstel (15R.00298) inzake Jaarrekening 2014, 1
e
 begrotingswijziging 2015 en Programma 

2016-2019 Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU). 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) heeft een aantal vragen van financieel-technische aard. 

1) T.a.v. de bijdrage die Oudewater in 2016 moet gaan leveren: er is verschil tussen het raadsvoorstel en wat 

erin de gemeentebegroting staat. 730 
2) In het verlengde daarvan de discussie over de afname van 10%, de afname van de afname. Is die afname 

structureel of incidenteel? In de doorrekening zijn nl. lange termijn -effecten meegenomen. 

3) Bij de andere gemeenschappelijke regelingen is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen; maar hier 

niet. Waarom niet? 

Wethouder Vermeij beantwoordt de vragen als volgt. 

1) Als de raad besluit zoals in het stuk wordt voorgesteld betekent dat dat de bijdrage aan de OdrU in 2016 

€ 337.000 bedraagt; besluit de raad anders, dan volgt daar een andere bijdrage aan de OdrU uit. Het besluit 

had explicieter geformuleerd moeten zijn. 

Dhr. Wildeman bedoelt dat in de tekst staat dat volgens begrotingsbehandeling wordt besloten, terwijl in het 

raadsvoorstel staat dat er al besloten wordt; daar zit dus een maand of 3 à 4 tussen. Dat wordt een probleem 740 
als bedragen omhoog gaan. Spreker stelt voor het bij de begrotingsbehandeling mee te nemen. 

Wethouder Vermeij wil dat scherp uitgezocht hebben. Hij zal dat schriftelijk en exact qua volgorde aan de 

raad terug melden, vóór de raadsvergadering. Toezegging 

2) Afname van de afname. Nu wordt eenmalig de mogelijkheid geboden om te besluiten om 10% minder 

diensten van de OdrU te gaan afnemen, en dat is dan structureel, jaar in – jaar uit. Daarmee gaan de kosten 

structureel met 10% omlaag. 

Dhr. Wildeman stelt voor volgend jaar op basis van ervaringsgegevens te besluiten om er nóg 10% af te 

doen. 

Wethouder Vermeij wijst erop dat Oudewater zelf eigenaar is en dus in het eigen vlees snijdt.  

Dhr. Wildeman vindt dat de gemeente heel goed de OdrU een taakstelling zou kunnen opleggen. Bij andere 750 
gemeenschappelijke regelingen is dat ook gebeurd.  

Wethouder Vermeij refereert aan contractuele verplichtingen richting OdrU, om uren af te nemen.  

Dhr. Wildeman wijst erop dat bij herziening van het contract dat opnieuw kan worden afgewogen. Hij 

vraagt wanneer het contract afloopt. 

Wethouder Vermeij gaat in op de vraag over het indienen van zienswijzen. Hij wijst erop dat het indienen 

van zienswijzen in dit geval het moment van de Kadernota is.  

Dhr. Wildeman vraagt de wethouder in het AB te pleiten voor de mogelijkheid van het indienen van 

zienswijzen bij de Jaarrekening. 

Wethouder Vermeij zegt dat toe. Toezegging  

 760 
Dhr. Broere (CU/SGP) verwijst naar pagina 11 – 13, waarin de risico's worden genoemd. Er is een 

weerstandsvermogen van 2% van de omzet; dat is erg weinig. Spreker legt een relatie met de 10% afname. 

Die keuzes moeten gemaakt worden bij de begroting zoals ook dhr. Wildeman al zei. 2% 

weerstandsvermogen is niet veel toekomstperspectief. 

 

Dhr. Van Wijngaarden (CDA) verwijst naar de winst uit de Jaarrekening 2014 en vraagt waar het besluit 

ligt wat er met de winst gedaan wordt: bij het AB of bevoegdheid raad? Indien dat laatste, dan graag ook 

opnemen in het besluitenlijstje. 

Ten tweede: de winst gaat naar de Algemene Reserve maar er ook moet ook nog € 3,3 mln opgehoest 

worden. Kan de winst niet daar naartoe i.p.v. weerstandsvermogen opbouwen? 770 
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Wethouder Vermeij antwoordt dat ook de vraag over de exacte bevoegdheden schriftelijk zal worden 

beantwoord. Toezegging 

T.a.v. het toevoegen van het bescheiden positieve resultaat aan het weerstandsvermogen: er zijn altijd 

mutaties in de uitvoerend werkzaamheden van de OdrU, met meevallers en tegenvallers, en de gedachte 

achter toevoegen aan weerstandsvermogen is dat daarmee in eigen huis makkelijker fluctuaties makkelijker 

kunnen worden opgevangen.  

Dhr. Van Wijngaarden merkt op dat het inhuren van een andere milieudienst wellicht goedkoper is.  

Wethouder Vermeij wijst erop dat het niet gaat om inhuren, maar de gemeenten zijn eigenaar van de OdrU. 

Getracht wordt de taken tegen zo scherp mogelijke kostprijs gerealiseerd te krijgen. Overigens is spelen met 

het uurtarief niet de juiste manier om fluctuaties op te vangen, het weerstandsvermogen is daar een goede 780 
keuze voor. Binnen het AB van de OdrU is gesteld dat grip houden op de financiële gang van zaken 

uitermate belangrijk is en daarom heeft het AB een auditcommissie ingesteld, die zeer frequent met directie 

en management de vinger aan de pols houdt over de financiën. 

 

Conclusie:  
De wethouder heeft toegezegd op een aantal onderdelen een schriftelijke toelichting te zullen geven.  

Raadsvoorstel (15R.00298) inzake Jaarrekening 2014, 1
e
 begrotingswijziging 2015 en het Programma 2016-

2019 Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) worden bespreekstuk voor de raad.  

 

 790 
12. Raadsvoorstel (15R.00291) inzake Huisvestingsverordening 2015. 

Portefeuillehouder: wethouder Vermeij. 
 

Dhr. Van Winden (VVD/D66) heeft meerdere vragen.  

1) Toewijzing bestand aan eigen inwoners: kan 25 of 30% zijn. Graag een toelichting op bevoegdheden om 

daarvan af te wijken (gaat dat om het percentage?). 

2) Statushouders: die worden toch toegewezen aan gemeenten, of is daar sprake van bemiddeling? 

3) Heeft Oudewater alle urgent-woningzoekenden de afgelopen jaren voldoende kunnen helpen? 

4) Er worden experimenten toegestaan; zijn die ook toegepast in Oudewater? 

Wethouder Vermeij beantwoordt de vragen als volgt.  800 
1) Toewijzen woningen aan eigen inwoners: de regionale verordening is bedoeld voor de regio met de 

grootste woningnood, om te zorgen dat toch iedereen die behoefte heeft aan een sociale huurwoning passend 

gehuisvest kan worden. Dat is staand beleid. In de nieuwe huisverordening blijft oog voor lokaal beleid, om 

lokaal woningzoekenden te kunnen helpen. Binnen die ruimte van 25% kan de gemeente vorm en inhoud 

geven aan lokaal beleid. Dat gebeurt in overleg met de woningbouwvereniging. De uitwerking daarvan (= de 

Woonvisie) zal een belangrijke leidraad hiervoor zijn. 

2) Statushouders: Oudewater krijgt een x aantal statushouders toegewezen maar op dat moment heb je nog 

geen woningen voor hen. Daar speelt bemiddeling een belangrijke rol in. Daarom moet de gemeente  

samenwerken met partners als Welzijn Oudewater, Vluchtelingenwerk, en natuurlijk de 

Woningbouwvereniging. Een andere slag is dat getracht wordt om dat in de regio ook samen op te lossen; 810 
Oudewater heeft relatief veel eengezinswoningen maar kan moeilijker alleenstaanden huisvesten; dat gebeurt 

dan in samenwerking met gemeente Woerden want zij hebben relatief veel huurappartementen in hun 

bestand. Zo kun je voldoen aan je verplichtingen en tegelijkertijd je woningbestand optimaal benutten. 

3) Heeft Oudewater de urgenten voldoende kunnen helpen: dat hangt samen met de vraag of je woningen 

beschikbaar hebt die passen bij de situatie van de urgent-woningzoekenden. Lokaal kan huisvesting bij 

elkaar gebracht worden met werk en inkomen etc. en zo kun je lokaal een slag maken om de urgenten te 

helpen. 

4) Experimenten. Mogelijk komen daar mogelijkheden uit naar voren via de Woonvisie. 

Dhr. Van Winden vraagt of de gemeente uit de voeten heeft gekund met deze bepalingen. Dit lijstje geeft 

daar geen duidelijkheid in, of van de kant die je beter op moet gaan. Dat is misschien iets voor de Woonvisie. 820 
Wethouder Vermeij antwoordt dat het lastige is dat je te maken hebt met de dynamiek van samenstelling en 

omzet woningvoorraad en met woningtype. Dat laatste is iets voor de lange termijn, maar een urgent-

woningzoekende moet je vandaag kunnen helpen. Dat is moeilijk, en het helpt als je lokaal elkaar kent en 
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weet te vinden, en dat je soms met allerlei partijen om de tafel kan om een oplossing te vinden.  

Wat nu wordt vastgesteld is de nieuwe huisvestingsverordening; die laat ruimte voor lokaal beleid, en 

daarom is het van belang om dat lokale beleid goed te vertalen in de Woonvisie. Het overgrote deel is 

landelijke wetgeving die per 1 juli van kracht wordt; wat overblijft is die 25% en daar moet n.a.v. de 

Woonvisie over gediscussieerd worden.  

 

Dhr. Broere (CU/SGP) stelt vast dat het percentage van eigen inwoners is van 30 naar 25% is gegaan. Kan 830 
Oudewater met die 25% wel uit de voeten? 

Wethouder Vermeij antwoordt dat dat een relatief begrip is. De woningnood in de regio is groot, misschien 

moet Oudewater nog wel 25% achteruit. Het is goed om de Woonvisie te gebruiken om daar goede 

handvatten in mee te nemen om Oudewatenaren die een woning zoeken in Oudewater, ook te kunnen helpen.  

 

Dhr. Wildeman (De Onafhankelijken) verwijst naar de bijlage bij de verordening, die “concept” genoemd 

wordt. Hoe gaat daarover besloten worden? 

Wethouder Vermeij antwoordt dat het inderdaad een concept is. Als de Woonvisie is vastgesteld is de 

gemeente aan zet: het college als eerste, om dat stukje lokale uitwerking te gaan maken. Het concept houdt 

in: “zo zou het eruit kunnen gaan zien”; maar daar gaat Oudewater zelf over dus dat concept hoeft niet 840 
vastgesteld te worden. 

 

Conclusie:  
Raadsvoorstel (15R.00291) inzake Huisvestingsverordening 2015 gaat als hamerstuk naar de raad.  

 

 

 

13. Ter inzage liggende stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ter inzage liggende stukken. 

 850 
 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  

.-.-.-. 


