
 

 

 

 

 
 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00307 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 24 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Financiën 

Contactpersoon : R. Wester 
Tel.nr. : 8585 

E-mailadres : wester.r@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Beleidsmatige programmaverantwoording jaarrekening Oudewater 2019 

 

Inleiding: 
In de auditcommissie is afgesproken om als proef het beleidsmatige deel van de jaarrekening eerder 
beschikbaar te stellen en vooruit te lopen op de totale jaarrekening.  

Kernboodschap: 

In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen uit de 

programmabegroting 2019. Om het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de 

afwijkingen. De rapportage wordt eenmaal per jaar opgesteld op basis van de realisatie van het gehele jaar. 
Wij denken u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de 

afgesproken resultaten behaald zijn of worden. 
Deze rapportage wordt – afgezien van materieel noodzakelijke aanpassingen – een op een opgenomen in 

de jaarrekening. 
 

Bijlagen: 
rapportage programma's jaarrekening 2019 Oudewater. Corsa nummer 20.0000139 

 De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JAARREKENING 2019 

GEMEENTE OUDEWATER 
BELEIDSMATIGE PROGRAMMAVERANTWOORDING 

 



 

2 

Voorwoord  
 

Inleiding  

Oudewater kent in de planning-en-controlcyclus de volgende instrumenten: 
 

a. Maart-RIB (financiële stand van zaken en voorbereiding op voorjaarsrapportage/junioverleg) 

b. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar, kaderstellend voor volgende 

begroting) 

c. Begroting (autorisatie van budgetten en afspraken over resultaten) 

d. Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar) 

e. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige verantwoording) 

 

Wat nu voorligt is het beleidsmatige deel van de jaarrekening. In de auditcommissie is afgesproken om als 

proef het beleidsmatige deel eerder beschikbaar te stellen en vooruit te lopen op de totale jaarrekening. In 

dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen uit de programmabegroting 

2019. Om het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. De 

rapportage wordt eenmaal per jaar opgesteld op basis van de realisatie van het gehele jaar. Wij denken u 

met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken 

resultaten behaald zijn of worden. 

 

Deze rapportage wordt – afgezien van materieel noodzakelijke aanpassingen – een op een opgenomen in 

de jaarrekening. 
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Rapportage  
 
Deze rapportage is gebaseerd op de door u vastgestelde begroting 2019-2022.  

Per programma geven we een samenvatting van wat in 2019 is bereikt en wat daarvoor is gedaan.  

Daarnaast rapporteren we over de realisatie van de specifieke programmadoelen. Dat doen we met een 

overzicht van afwijkingen: alleen wanneer een resultaat (zoals omschreven in de begroting) niet of niet 

geheel behaald is, maken wij daar melding van
1
. In dat geval informeren wij u ook over de stand van 

zaken met betrekking tot de bijbehorende inspanning.  

 

In deze rapportage zijn geen financiële overzichten opgenomen, die worden bij de jaarrekening 

toegevoegd. 

 

  

                                                           
1
 In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle doelen uit de begroting, dus ook de doelen die gerealiseerd zijn. 

 



 

4 

Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
Naast een transparant bestuur en een professionele organisatie met een goede dienstverlening staan in 

programma 1 de openbare orde en veiligheid en het werken aan een veilige en gezonde leefomgeving 

centraal. Op het gebied van veiligheid is het streven niet alleen lage criminaliteitscijfers, maar ook het 

verhogen van de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?).  

Dienstverlening 

In 2019 is het kennis- en kwaliteitsniveau van de medewerkers verbeterd en zijn werkprocessen 
gedigitaliseerd. Ook zijn er nieuwe vormen van dienstverlening in gebruik genomen. Een voorbeeld 
hiervan is de mogelijkheid om een doodgeboren kind te registeren, wat voor veel ouders belangrijk is. Ten 
slotte heeft het telefonisch informatiepunt een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen met als doel 
om de telefonische bereikbaarheid te verhogen.  

Veiligheid 

Volgens het Veiligheidsbeeld 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Oudewater met 32 

procent gestegen ten opzichte van 2018. Oudewater kent daarmee een ongunstige ontwikkeling ten 

opzichte van de regio, waar sprake is van een gemiddelde stijging van 3 procent. Oudewater kent door 

zijn relatief kleine omvang een beperkt aantal geregistreerde misdrijven. Daardoor kent de jaarlijkse 

ontwikkeling procentueel grote stijgingen en dalingen. In Oudewater hanteren we dan ook bij voorkeur 

absolute getallen: 

 Dalers: bedrijfsinbraken (van 8 naar 5) en drugshandel van (3 naar 2). 

 Stijgers: mishandeling (van 10 naar 17), autokraken (van 4 naar 10), vernielingen (van 18 naar 

36) en fietsdiefstal (incl. brom- en snorfietsen; van 12 naar 30). Opvallende stijger is daarnaast de 

fraude in online handel (van 17 naar 24).  

Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Binnen dit 

onderwerp worden drie prioriteiten gesteld: drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude. Het 

aantal meldingen op deze prioriteiten ontwikkelde zich als volgt: 

 Fraude: van 30 naar 35; het gros hiervan heeft betrekking op online handel (van 17 naar 24). 

 Wapenhandel en/of -bezit: van 0 naar 1. 

 Drugshandel: van 3 naar 2. 

 

Handhaving 

Naast het Integraal Veiligheidsplan is in 2019 het aanpalende Handhavingsbeleid 2019-2022 vastgesteld. 
Om een integrale benadering te waarborgen, sluiten het veiligheidsplan en het handhavingsbeleid waar 
mogelijk op elkaar aan. Vanuit handhaving zijn er: 

 358 toezichtmomenten op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen geweest. Een 

toezichtmoment kan bestaan uit een (voor)overleg, een heicontrole, wapeningcontrole, 

brandveiligheidscontrole of een eindcontrole.  

 36 handhavingszaken in behandeling genomen. Hiervan zijn er 13 afgehandeld in 2019.  

 196 BAG-controles uitgevoerd en 2 evenementen gecontroleerd op constructieve en 

brandveiligheidseisen.  

 2 panden gesloten en verzegeld op grond van de Opiumwet.  
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Wat heeft Oudewater gedaan? 
 

Dienstverlening 

Gedurende het jaar is via opleidingen en cursussen voortdurend geïnvesteerd in het kennis- en 

kwaliteitsniveau van de medewerkers. Een noodzaak om de steeds complexere aanvragen (een landelijke 

trend) goed te kunnen behandelen. Daarnaast zijn diverse werkprocessen gedigitaliseerd.  

Veiligheid 

Voor het vergroten van de veiligheid zijn onder andere de volgende inspanningen geleverd: 

- Bewustwording gecreëerd voor het onderwerp ondermijning via bijeenkomsten en trainingen voor 

inwoners en ondernemers en in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er een meldpunt voor 

signalen geopend, een informatiepakhuis opgericht waar informatiestromen bijeenkomen en 

worden geanalyseerd, en is een bestuurlijke communicatieleidraad voor dit onderwerp opgesteld. 

Al deze middelen zijn gericht op het tegengaan van ondermijning.  

- Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive (PGA) wordt nauwer 

samengewerkt met ketenpartners en, via het bijwonen van regionale bijeenkomsten, aan 

kennisvergaring gedaan. Door de nauwe samenwerking met ketenpartners kan er beter worden 

gestuurd op de leefomgeving, wat in 2019 heeft geleid tot het minder recidivegevallen (pga’ers).  

 

Handhaving 

Het boa-team heeft zich met name gericht op parkeerexcessen, toezicht bij evenementen, tegengaan van 

ondermijning, overlast van jeugd en controle op drank-en-horecavergunningen (openingstijden en 

drankgebruik <18 jaar). Daarnaast zijn in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht de 

werkprocessen rond het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen 

geoptimaliseerd. Ten slotte is gewerkt aan een online module die aanvragers helpt om tekeningen voor 

vergunningaanvragen gemakkelijk te kunnen aanleveren.  
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Niet (volledig) behaalde doelen  
 

Programma 1 heeft 18 resultaten. Hiervan is 67% volledig, 11% gedeeltelijk en 22% niet gerealiseerd. De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 

 Maatschappelijk effect 
 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

  2. Een professionele organisatie       

 
  

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.4 We gaan in 2019 een 
nulmeting doen van de 
dienstverlening onze 
digitale kanalen.  

2.1.4.1 Welke kanalen hebben of 
willen we? Wat willen we 
meten? Welke instrumenten 
zetten we daarvoor in. Welke 
doelen bepalen voor de 
dienstverlening in 2020? 

Groeneweg  Op dit moment monitoren we structureel het 
gebruik van de website op diverse onderdelen 
(bezoekersaantallen, privacy gevoelige info, 
functioneren systeem, enz.). Het streefcijfer is 
niet bepaald. In 2020 bepalen we voor ieder 
digitaal kanaal het kwaliteitsniveau. 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.7 Eind 2019 zal de 
telefonische bereikbaarheid 
van alle afdelingen 85% 
bedragen. 

2.1.7.1 De afdelingen verantwoordelijk 
laten zijn (opnemen 
domeinplannen) van eigen 
bereikbaarheid. Met verbeterde 
digitale rapportagetools.  

Groeneweg  De telefonische bereikbaarheid van de interne 
organisatie is onvoldoende. Hier zal in 2020 op 
worden ingezet. 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.9 Inzet Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit vergroten 
d.m.v. uitbreiding fte. 

2.1.9.1 Alle noodzakelijke acties 
uitvoeren om woonfraude en 
adresfraude tegen te gaan. 

Groeneweg  We hebben de inzet op de LAA niet kunnen 
vergroten. Voor 2020 wordt er formatie 
vrijgemaakt om dit onderdeel op te pakken. 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.10 Inzet aanpak 
persoonsidentificatie 
uitbreiden door elk 
aangeboden 
legitimatiebewijs te 
controleren. 

2.1.10.1 Door juiste kennis van de 
medewerkers en aangeschafte 
Keesing programmatuur dit 
bewerkstelligen. 

Groeneweg  We hebben de inzet op de aanpak 
persoonsindentificatie niet kunnen uitbreiden, 
door het ontbreken van een ICT-component. 
Verwachting is dat we dit in 2020 wel kunnen 
realiseren. 

  3. Cluster Openbare Orde en Veiligheid       

 
  

3.1 Tegengaan van 
ondermijning van de 
rechtstaat. 

3.1.2 Binnen 2 jaar is minimaal 50 
tot 100% van het 
horecabeleidsveld 
geactualiseerd, benodigd 
als uitgangspositie voor 
verdere aanpak van 
ondermijning, overlast en 
criminaliteit (integraal met 
OOV).f 

3.1.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en 
beleidstaken rondom toezicht, 
handhaving en veiligheid is er 
goede afstemming zodat er 
sprake is van een integrale 
aanpak. Actualisatie van het 
horecabeleidsveld (horeca, 
evenementen, ondermijning, 
Bibob, paracommercie, 
vergunningen) passend binnen 
het budget. 

Duindam en 
Groeneweg  

 Door gebrek aan capaciteit binnen VTH in 2019 is 
het project doorgezet naar 2020. Verwachting is 
dat het project in 1 jaar kan worden afgerond; het 
benodigde budget wordt overgeheveld naar 2020.  
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 Maatschappelijk effect 
 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 

4. Veilig en gezonde leefomgeving        

 
  

4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de 
geldende regels zijn 
verminderd. We streven in 
eerste instantie naar een 
afname van 10% minder 
verzoeken om handhaving 
en 10% minder Boa 
meldingen ten opzichte van 
2018. 

4.1.1.1 Inzet op preventie (open 
gesprekken en handhaven 
waar nodig). 

Duindam en 
Groeneweg 

 Binnen Oudewater is het aantal verzoeken om 
handhaving t.o.v. 2018 toegenomen. Gebleken is 
dat er geregeld illegale bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden. Wel wordt meer het gesprek met de 
inwoners aangegaan door Boa's en 
toezichthouders. 

 

Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 
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Programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer  
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 

Dit programma omvat alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de 

openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Daarnaast maakt het taakveld verkeer en vervoer 

(bereikbaarheid en doorstroming) onderdeel uit van dit programma. Als je de vorige zinnen snel 

uitspreekt, dan heb je slechts een beperkt beeld van hoeveel inspanning er nodig is om dit te bereiken. In 

dit verslag vertellen we welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en welke 

doelstellingen zijn bereikt.  

 

Fysiek beheer openbare ruimte 

Gemeente Oudewater staat, net als veel andere gemeenten, voor een flinke opgave om de openbare 

ruimte op een goede en duurzame wijze in stand te houden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het 

verbeteren van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Kilometers wegen, riolering en vele 

vierkante meters groen hebben een onderhoudsronde gekregen. Daarnaast zijn diverse inventarisaties en 

inspecties uitgevoerd. Dit alles heeft tot doel om de basis op orde te brengen en inzichtelijk te krijgen waar 

uitdagingen in het beheer en onderhoud te verwachten zijn. 

Alle werkzaamheden en projecten van team Oudewater zijn in 2019 overgegaan naar de 

gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar is inmiddels goed 

ondergebracht. Daarbij is dit jaar gebruikt om de bedrijfsvoering (processen, organisatie, beleids- en 

beheersuitgangspunten e.d.) waar mogelijk te stroomlijnen met die van Woerden. In de tussentijd is er 

natuurlijk ook gewerkt aan het onderhouden van de openbare ruimte, de kerntaak van dit programma.  

 

Verkeer en vervoer 

Ook op het gebied van Verkeer en vervoer is in 2019 hard gewerkt: er zijn meerdere verkeersknelpunten 

opgelost, fietsenrekken geplaatst en verkeersonderzoeken naar knelpunten uitgevoerd. Te denken valt 

aan het weren van zwaar verkeer. Daarnaast is gestart met het opstellen van Parkeerbeleid, dat in brede 

participatie tot stand gaat komen.  

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij activiteiten en/of projecten uit het afgelopen jaar. Het is slechts een 

selectie. Voor een uitgebreide toelichting (inclusief financiële verantwoording) op de verschillende 

projecten verwijzen we naar paragraaf 7: Kapitaalgoederen, en naar de onlinekaart. 

 

Fysiek beheer openbare ruimte: 

 

Afval & Reiniging: 

duurzaam inzamelen 

Sinds 2019 is het nieuwe inzamelen operationeel. Bewoners die minder 

vaak restafval aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor teruggave 

van een deel van de afvalstoffenheffing. Met name het apart inzamelen 

van gft wordt gestimuleerd. Apart inzamelen is zowel voor laag- als 

hoogbouw mogelijk, maar vergt een andere aanpak. 

   



 

10 

Afval & Reiniging: 

afvalvrije scholen 

Basisscholen willen graag afval scheiden. Wettelijk is dit (nog) niet te 

regelen. Rijkswaterstaat is op nationaal niveau actief op dit dossier. 

Lokaal zoeken we naar tijdelijke mogelijkheden. 

   

   
   

Afval & Reiniging: 

verminderen zwerfafval 

Inwoners worden gemobiliseerd om op regelmatige tijden of periode 

(een deel van) hun buurt schoon te maken. De gemeente faciliteert 

door hulpmiddelen beschikbaar te stellen en het vuil op te halen. Ook 

zijn er bijeenkomsten voor zwerfafvalambassadeurs georganiseerd en 

is ingezet op aanpak van snoeproutes. 

  

   

 
 

Realisatie & Beheer: 

Gemeentelijk Waterbeleids-

Plan 2019-2023 (GWP) 

Het nieuwe Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP) is door de 

gemeenteraad vastgesteld. Waar in het oude Gemeentelijk 

RioleringsPlan (GRP) de nadruk lag op inspanningsverplichtingen, 

techniek en een uniforme kwaliteit voor het gehele stelsel, wordt in het 

GWP meer de nadruk gelegd op resultaatverplichting, 

maatschappelijke beleving en differentiatie in niveau per 

beheerelement. Ook het invoeren van assetmanagement heeft 

aandacht gekregen. Daarnaast wordt in het nieuwe GWP aandacht 

besteed aan klimaatverandering en hoe we als gemeente hierop 

moeten acteren om overlast voor onze inwoners te beperken en 

schade te voorkomen.  

  

Realisatie & Beheer: 

grondwatermeetnet 

Vooruitlopend op het vaststellen van het Gemeentelijke 

Waterbeleidsplan (GWP) heeft de raad besloten tot het aanleggen van 

een grondwatermeetnet. Dit meetnet werd aangelegd om inzicht te 

krijgen in het ‘gedrag’ van het grondwater in de verschillende 
bebouwde kommen. Voor het aanleggen van het grondwatermeetnet 

hebben we aangesloten bij een aanbesteding met meerdere 

gemeenten door het samenwerkingsverband WINNET. Het beheer van 
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het grondwatermeetnet en de data-analyse wordt ook bij WINNET 

ondergebracht. 

  

Realisatie & Beheer: 

Algemene Verordening 

Ondergrondse Infra (AVOI) 

Sinds afgelopen jaar heeft de gemeente een door de gemeenteraad 

vastgesteld AVOI en Handboek Kabels & Leidingen. Hiermee zijn 

duidelijke uitgangspunten voor het graven in gemeentegrond bepaald 

en heeft de gemeente een wettelijke grond om leges te mogen heffen.  

  

Realisatie & Beheer: 

bomenonderhoud 

De gemeente beheert circa 11.000 bomen. Van een deel daarvan 

ontbreken gegevens zoals standplaats of soort. Omdat deze gegevens 

essentieel zijn voor de moderne beheersystemen zijn de ontbrekende 

gegevens geïnventariseerd. Daarnaast zijn de bomen op veiligheid 

geïnspecteerd, met uitzondering van de knotbomen omdat deze een 

strakke onderhoudscyclus hebben (knotten) en hierdoor eigenlijk geen 

gevaar voor de omgeving opleveren. 

  

   
  

Realisatie & Beheer: 

wegbeheer 

Uitgangspunt is om de wegen te onderhouden op onderhoudsniveau B 

conform de Kwaliteitscatalogus van het CROW. Hiervoor zijn de 

benodigde middelen beschikbaar gesteld. De wegen worden elke twee 

jaar door derden geïnspecteerd; dit sluit aan bij de werkwijze van 

Woerden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de wegen beter bewaakt en 

is het mogelijk tijdig bij te sturen. In 2019 zijn meerdere kilometers aan 

wegen en straten opgeknapt. 

  

Realisatie & Beheer: 

speelvoorzieningen 

Conform het speelbeheerplan hebben diverse speelplekken een goede 

schoonmaak- en onderhoudsbeurt ondergaan en zijn speelplekken 

vervangen.  

  

Realisatie & Beheer: 

Masterplan Binnenstad 

In 2017 is een start gemaakt met het Masterplan Binnenstad en het 

door de raad vastgelegde beeldkwaliteitsplan en projectenlijst. Naast 

het herinrichten van de openbare ruimte voorziet dit plan in 

maatregelen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de 

binnenstad te verbeteren. Zoals het aanleggen van ‘pocketparks’, het 
laad-en-losbeleid, bereikbaarheid, het aanlichten van de bruggen etc.  

 

Afgelopen jaar zijn de totaalplanning, een ambitie en het 
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meerjarenperspectief door de gemeenteraad bepaald en zijn de 

benodigde middelen ter beschikking gesteld. Daarnaast is de 

herinrichting van de IJsselveere uitgevoerd en is het Definitieve 

Ontwerp voor de Lange Burchwal en omgeving vastgesteld.  

  

   
  

Realisatie & Beheer: 

Lange Linschoten 

Onder begeleiding van de Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 

zijn we sinds 2017 opnieuw in overleg met de betrokken 

overheidspartijen (provincie, HDSR en gemeente Montfoort) en het 

‘Landgoed Linschoten’. Het overleg heeft als doel om voor de oevers 

van dit riviertje te komen tot een gezamenlijke oplossing die rekening 

houdt met de belangen van alle betrokkenen. In 2018 hebben deze vijf 

partijen een intentieverklaring getekend.  

Op basis van het totaalplan voor de uitvoering is in 2018 door de raad 

besloten om de komende 4 jaar € 1.000.000 per jaar ter beschikking te 

stellen voor de uitvoering van het project. In 2019 zijn het definitieve 

ontwerp en het bestek voor de vervanging van de beschoeiing verder 

uitgewerkt. In 2020 wordt het volledige bestek (voor alle jaren) voor de 

werkzaamheden aanbesteed.  

Naast de technische opgave loopt binnen dit project ook het gesprek 

met de provincie Utrecht over het in stand houden van acht 

beschermde Kleine Landschappelijke Elementen (KLE), en het 

versterken van de cultuurhistorische waarden van de bomenstructuur 

langs de Linschoten. Daarbij worden zowel de waarde van de 

knotbomen, de zichtspunten richting het open landschap en de 

beleving van het Jaagpad onderzocht.  

 

   
  

  



 

13 

Realisatie & Beheer: 

civiele kunstwerken 

In 2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de technische staat van 

diverse bruggen en kademuren. Ook is gestart met de vervanging van 

de Wilhelmina van Pruisenbrug in Hekendorp, de brug bij Tappersheul 

en de Hoenkoopse brug.  

  

   

  

Realisatie & Beheer: 

verkeer en vervoer 

In 2019 is verder ingezet op het verbeteren van fietsstallings-

voorzieningen bij de bushaltes. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij 

de provincie. Daarnaast lag de focus op het wegwerken van kleine 

verkeerskundige ergernissen/knelpunten, het maken van een 

fietsplan, het optimaliseren van het openbaar vervoer en een 

onderzoek naar het weren van groot en zwaar verkeer uit het centrum. 

Als onderdeel van het Masterplan is gewerkt aan parkeerbeleid voor 

de binnenstad. Al jaren wordt gezocht naar mogelijkheden voor het 

verminderen van de ergernissen. Het plan wordt opgesteld in 

samenwerking met een brede participatiegroep. In 2020 zal dit ter 

besluitvorming naar de gemeenteraad worden gebracht.  
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Niet (volledig) behaalde doelen  
 

Programma 2 heeft 11 resultaten. Hiervan is 82% volledig en 18% gedeeltelijk gerealiseerd. De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 

 

 Maatschappelijk effect 
 
 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 

1. Stimuleren economie met betere bereikbaarheid       

 

  

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en 
recreatief fietsverkeer. 

1.2.1.4 Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug. Kok  Wegens aanvullend onderzoek en 
verhoging krediet, loopt uitvoering door in 
2020. 

 

2. Duurzaam Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)     

 

  

2.2 De kwaliteit van de 
leefomgeving is hoog 

2.2.2 Inrichtingseisen en richtlijnen 
worden vastgelegd. 

2.2.2.1 Er wordt een nota parkeernormen 
opgesteld. 

Kok  Het parkeerbeleid is onderdeel gemaakt 
van het Masterplan Binnenstad, waarbij 
extra participatie en onderzoek nodig is. 
Opstellen van parkeerbeleid en nota 
parkeernormen loopt door tot 2020. 

 

3. Aantrekkelijke en veilige inrichting van de binnenstad     

 

  

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.1 Verbinding maken tussen de binnenstad 
en de Westerwal. 

Kok  Conform het raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De haalbaarheid van deze 
verbinding wordt actief meegenomen in 
het project Westerwal. 

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.2 De Visbrug wordt zoveel mogelijk 
autoluw gemaakt. 

Kok  Conform het raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De verkeerstudie naar autoluwe 
brug loopt conform de aangepaste 
planning van het Masterplan. 

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.3 In gesprek gaan met bewoners, 
winkeliers, NOVO, horeca, hulpdiensten 
en andere betrokkenen over de 
(on)mogelijkheden van het autoluw 
maken van de 'H'. 

Kok  Conform raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De verkeerstudie naar autoluwe 
brug loopt conform de aangepaste 
planning van het Masterplan.. 

3.1 Binnenstad heeft een 
goede aantrekkelijke en 
veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.4 Onderhoudsprojecten voor de 
binnenstad worden uitgevoerd conform 
planning Master Plan. 

Kok  Conform raadsbesluit is de einddatum 
oplevering verschoven van 2022 naar 
2032. De uitvoering van de projecten 
loopt conform aangepaste planning van 
het Masterplan. 

 

Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 
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Programma 3: Sociaal Domein 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo 

integraal en samenhangend mogelijk te werken. Daartoe stelden wij de Maatschappelijke Agenda 2019-

2022 op (hierna: MAG) die in maart 2019 is vastgesteld. De MAG is een dynamisch document en vormt 

het integrale beleidskader van waaruit het college de voorgenomen ambities rond het sociaal domein wil 

realiseren.  

Stadsteam Oudewater heeft een nieuwe organisatorische en professionele inbedding gekregen. Eind 

2018 constateerden wij dat het Stadsteam Oudewater goed functioneert, maar rond de financiering, 

bedrijfsvoering en deskundigheid te kwetsbaar was als kleine zelfstandige organisatie. Gezien de 

ontwikkelingen en ambities in het sociaal domein was het wenselijk dat om de positie van het Stadsteam 

te heroverwegen. De uitkomst is dat vanaf 1 januari 2020 Stichting Stadsteam Oudewater als organisatie 

buiten de gemeente actief blijft en onderdeel wordt van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Door het 

centraal aansturen van de lokale functies kan het Stadsteam Oudewater efficiënter en effectiever werken. 

Dit maakt het Stadsteam wendbaar en een sterke partner in de samenwerking met andere verwijzers en 

aanbieders, zowel informeel als formeel. Voor de inwoners betekent dit een goede kwaliteit van hulp- en 

dienstverlening in het sociaal domein. Door bundeling en plaatsing van bestaande diensten in het 

Stadsteam wordt een betere integrale ondersteuning gegeven rond Wmo, Jeugdwet, Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening en deels de Participatiewet. Hiermee is ook voor de komende jaren de sociale 

dienstverlening voor de Oudewaterse inwoners verzekerd.  

Professionals en inwoners kunnen makkelijker zelf de weg vinden naar de juiste ondersteuning op het 

juiste moment door de lancering van de digitale sociale kaart Oudewater. De kaart is een website voor 

burgers en professionals met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond 

wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Met het publiceren van zowel de Staat van 

Oudewater als de sociale kaart, en het versterken van de positie van het Stadsteam Oudewater is een 

mooie basis gelegd voor verdere ontwikkelingen vanuit de MAG.  

 

In 2019 is de eerste ‘Staat van Oudewater’ opgeleverd. In de Staat van Oudewater worden de 

ontwikkelingen op sociaal en maatschappelijk vlak gemonitord. De resultaten van het 

cliëntervaringsonderzoek 2018 (CEO) zijn separaat gepresenteerd. De CEO-scores met betrekking tot 

Wmo en Jeugd zijn zeer goed. Zo geeft 85% van de respondenten aan dat zij zich beter redden door de 

ondersteuning vanuit de Wmo. Bij het onderzoek naar de jeugdzorg is 96% van de respondenten het 

ermee eens dat het door de hulp beter gaat op school, het werk en de dagbesteding. De resultaten van 

het CEO 2019 worden in kwartaal twee van 2020 verwacht. De raad wordt hierover op gebruikelijke wijze 

geïnformeerd.  

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
Om onze inwoners te ondersteunen en de helpende hand te bieden hebben we in 2019 veel gedaan. De 

belangrijkste inspanningen zijn:  

 

Backoffice  

De gemeente Woerden voert de backoffice-werkzaamheden uit voor het Stadsteam Oudewater. De 

indicatie van een zorgvraag wordt door het Stadsteam afgegeven, de administratieve afhandeling van de 

https://www.socialekaartoudewater.nl/
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indicaties (betaling zorgfacturen, communicatie CAK voor het innen van de eigen bijdrage) wordt door 

Woerden uitgevoerd. De accountant heeft het afgelopen jaar een goedkeurende verklaring afgegeven, dit 

is een mooie prestatie.  

Het door Woerden ontwikkelde softwaresysteem Cumulus is in april 2019 in gebruik genomen.  

 

Inkoop Jeugdhulp en Wmo 

De huidige contracten zijn in 2019 met een jaar verlengd tot 2021. In 2019 is een keuze gemaakt voor een 

inkoopmodel voor de komende jaren. De gemeente De Stichtse Vecht is hierbij afgesplitst. Ingezet wordt 

op ’Open House’ inkoop voor alle huidige ingekochte zorgvormen Jeugdhulp en Wmo, uitgezonderd 

Jeugdhulp Advies en Expertise. Bij de nieuwe inkoop is meer aandacht voor kwaliteit, monitoring, 

contractmanagement en een reële prijs. Ingezet wordt op een zorgvuldig selectieproces van aanbieders 

vóór het afsluiten van het contract. Het contract wordt tussentijds beëindigd als aanbieders niet voldoen 

aan de vooraf gestelde voorwaarden en criteria. 

 

Gezondheid en bewegen 

Automatische Externe Defibrillator (AED)  

Een groep actieve inwoners is aan de slag gegaan met burgerhulpverlening bij hartstilstanden. Hiervoor is 

de ‘Werkgroep Hartslag’ opgericht. Op advies van de werkgroep zijn in het najaar op kosten van de 
gemeente (en medefinanciering van een installatiebedrijf) vier buitenkasten geplaatst waardoor de AED’s 
24/7 beschikbaar zijn. De vijfde wordt begin 2020 geplaatst. De uitgekozen plekken zijn: Hekendorp, 

Papekop, De Klepper (centrum Oudewater), De Eiber en het Cultuurhuis. De werkgroep blijft zich inzetten 

voor uitbreiden van het aantal burgerhulpverleners en AED’s.  
 

Alcohol en drugs  

Aan de vanzelfsprekendheid dat drank en drugs erbij horen, moet iets worden gedaan. Het college draagt 

dit uit en deed mee aan de actie ‘Ik Pas’. In een interactieve sessie in het voorjaar is besproken hoe hier 

verder mee moet worden omgegaan. Zo is de gemeente bij grote evenementen en in de horeca strenger 

gaan controleren op alcohol en harder gaan optreden tegen harddrugsdealers. Dit alles om over vier jaar 

het drugs- en alcoholgebruik te hebben teruggebracht tot het niveau van de regio Utrecht.  

  

Uitwerking uitkomsten preventief huisbezoek  

Ruim 150 zelfstandig wonende tachtigplussers deden in 2018 mee aan het preventief huisbezoek. In 

vervolg op het preventief huisbezoek leverden wij in 2019 de uitvoeringsagenda ‘Ouderen langer thuis’ op. 
Dit sluit aan bij een van de ambities uit de MAG, namelijk dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving 

zelfstandig oud kunnen worden. Bij de totstandkoming van deze agenda zijn onder andere 

zorgaanbieders, het Stadsteam, gemeente, woningcorporaties en verzekeraars betrokken geweest.  

 
 
Groei, ontwikkeling en leren 

Oplopende kosten jeugd  

De voorjaarsrapportage 2019 van de gemeente Oudewater gaf een flink tekort aan op het sociaal domein. 

Een groot deel hiervan  werd veroorzaakt door oplopende kosten van jeugdzorg. Dit komt onder andere 

doordat meer maatwerkvoorzieningen worden afgegeven en de instroom in zorg hoger is dan de 

uitstroom uit zorg. Om het tekort aan te pakken is binnen het sociaal domein gekeken op welke manier 

besparingen gerealiseerd kunnen worden. Diverse bezuinigingsvoorstellen zijn overgenomen in de 

programmabegroting 2020. Door een betere organisatie op de toegang op jeugdzorg, kritische 

beoordeling van de indicatiestelling en door meer zelf te gaan begeleiden, verwachten we een besparing 

te realiseren.  
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Samenwerking SVMN 

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om het Stadsteam vanaf 2020 een grotere verantwoordelijkheid 

te geven in de veiligheidsketen, waardoor met name in het vrijwillig kader (preventief justitieel) meer 

lokale regie en zeggenschap komt. Verder zijn afspraken gemaakt over de inzet van een 

gedragsdeskundige. Hiermee verwachten wij meer regie te krijgen op de kosten voor jeugdhulp in relatie 

tot Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN). 

 

Jongerenwerk 

Jeugd-Punt heeft afgelopen jaar jongeren gestimuleerd tot het nemen van een actieve rol in hun eigen 

leefomgeving. Het jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de eigen kracht en participatie van onze 

jeugd. Jongeren met een lichte ondersteuningsvraag zijn begeleid door Jeugd-Punt. Jongeren met een 

complexere hulpvraag zijn doorverwezen naar hulpverlening.  

Daarnaast heeft het jongerenwerk samen met de cultuurcoach het ‘Follow Your Dream festival’ 
georganiseerd, waardoor de jeugd meer bekend is geraakt met de financiële ondersteunings-

mogelijkheden in Oudewater. Vanaf 2020 wordt Jeugd-Punt ingezet vanuit het Stadsteam, waarbij het 

doel is om jongeren een meer passende en integrale ondersteuning te bieden.  

 

Pleegzorg  

De landelijke trend is dat er een groot tekort is aan pleeggezinnen. Gelukkig zijn er in de gemeente 

Oudewater juist relatief veel gezinnen waar pleegkinderen voor korte of langere tijd terecht kunnen. Dat is 

iets om te koesteren en trots op te zijn!  

 

Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid 

 Open Tafel 

 Afgelopen jaar is de ‘Open Tafel’ opgericht. Dit is een avond waar iedere vrijwilliger, organisatie of 
vereniging kan aanschuiven om kennis te maken, kennis te delen en de samenwerking met elkaar en met 

het gemeentebestuur te versterken. De behoefte aan een open tafel is begin dit jaar kwantitatief 

onderzocht en daarna in klein comité met een aantal maatschappelijke partners voorbereid. In 2019 

vonden twee goedbezochte ‘Open Tafels’ plaats. De laatste was een thema-avond over eenzaamheid en 

vond plaats in de Wulverhorst.  

  

 Mantelzorgwaardering en ondersteuning  

 Mantelzorg wordt door veel inwoners van Oudewater ontvangen en geboden. Dat is een groot 

goed waar we zuinig op zijn. Het in 2018 aangenomen Actieplan Mantelzorgondersteuning is in 2019 

verder uitgevoerd. Zo is het zakboek financiën verspreid en is op de Dag van de Mantelzorg in november 

een bijeenkomst georganiseerd waar ruim 130 mantelzorgers aanwezig waren. Deze vorm van 

waardering werd door hen zeer op prijs gesteld. Verder volgden lokale professionals de basistraining 

‘Samenspel voor Mantelzorgers’ en kreeg het werken vanuit het mantelzorgperspectief een steviger plek 

in de werkprocessen van het Stadsteam en in de samenwerking met de wijkverpleegkundigen. 

  

 Psychische kwetsbaarheid: voorbereidingen Wet verplichte GGZ  

 De Wet verplichte GGZ is op 1 januari 2020 in werking getreden. Iedere inwoner moet een 

melding kunnen doen in het kader van de Wet verplichte GGZ en er wordt een hoorplicht ingevoerd in het 

geval van crisis. Gemeenten moeten zorgen dat na een melding een verkennend onderzoek wordt 

uitgevoerd naar de noodzaak van verplichte GGZ. In 2019 zijn de nodige voorbereidingen getroffen en in 

november is besloten dat de GGD regio Utrecht voor de komende twee jaar dit verkennend onderzoek 

namens de gemeente gaat uitvoeren. De GGD regio Utrecht monitort het aantal meldingen en koppelt dit 

maandelijks terug aan de gemeente. 
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Statushouders  

De huisvestingstaakstelling is wederom gehaald en onze nieuwe Oudewaternaren hebben deelgenomen 

aan het participatieverklaringstraject. Via dit verplichte traject maken statushouders kennis met hun 

rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Voor een goede 

integratie zetten talloze vrijwilligers zich in.  

 

Werk en Inkomen  

Werk 

De gemeente Oudewater kent mooie cijfers als het gaat om werk en inkomen. De werkloosheid onder de 

beroepsbevolking ligt beduidend lager dan in de rest van Nederland. Instroom in de uitkering is in 2019 

gedaald, net als de uitstroom. Naar schatting is er een groep van veertig tot vijftig personen die langdurig 

gebruikmaakt van de bijstand en onvoldoende wordt geactiveerd. Voor deze groep ontwikkelden wij in 

2019 een gerichte aanpak genaamd Ferm Wijzer. Voor een ander project, ‘Basis arbeidsmarkt’, zijn in 
2019 de beschikbare voorzieningen in kaart gebracht, welke partijen beschikbaar zijn en welke 

regelgeving daarbij relevant is. Daarnaast wordt actief ingezet op de uitbreiding van werk-leerlijnen bij 

onze gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. Op deze drie projecten wordt in 2020 verder ingezet. 

 

Armoede en schulden 

Samen met PLANgroep (schuldhulpverlening), Schuldhulpmaatje, Ferm Werk en het Stadsteam 

Oudewater is gewerkt aan een aanpak om de groep huishoudens die schulden heeft tijdiger in beeld te 

krijgen en te bereiken. In 2020 kunnen we daardoor aan de slag gaan met een aanpak rond 

vroegsignalering. De zogenoemde Klijnsma-gelden (Kansen voor alle Kinderen) zijn gedeeltelijk ingezet 

voor de declaratieregeling.  

Op 29 juni 2019 vond het Follow Your Dream Festival plaats. Het festival richtte zich met name op 

jongeren uit gezinnen waar geen financiële ruimte is voor participatie op het gebied van kunst, cultuur en 

sport. In de aanloop naar het festival zijn workshops georganiseerd, bijvoorbeeld een DJ-cursus of 

cursussen in filmen, muziek produceren en dans. Op het festival werd een podium gecreëerd om te 

demonstreren wat er in de cursussen geleerd was. Wethouder Duindam lanceerde de campagne ‘check 
waar je recht op hebt’ (www.oudewater.nl/rondkomen).  

 

Aanpak Jongeren in Participatie 

In 2019 lag de focus op het versterken van de arbeidspositie van jongeren in een kwetsbare positie, met 

als doel het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. Bij Ferm Werk 

is een speciale jongerenconsulent aangesteld die een preventieve en integrale aanpak aan deze jongeren 

biedt. Daarnaast blijft het zaak om te blijven sturen op de samenwerking in de keten ten aanzien van deze 

jongeren. In deze samenwerking zijn partijen zoals het jongerenwerk, leerplicht, het Stadsteam en Ferm 

Werk betrokken. 

 

https://www.oudewater.nl/inwoners/check-waar-u-recht-op-heeft
https://www.oudewater.nl/inwoners/check-waar-u-recht-op-heeft
http://www.oudewater.nl/rondkomen
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Niet (volledig) behaalde doelen  
 

Programma 3 heeft 38 resultaten. Hiervan is 87% volledig, 11% gedeeltelijk en 3% niet gerealiseerd. De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 

 

 Maatschappelijk effect 
 
 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 

1. Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl     

 

  

1.2 Inwoners hebben een gezond 
gewicht. 

1.2.1 Het percentage inwoners met 
overgewicht daalt met 1%; het 
percentage inwoners dat voldoet 
aan de beweegrichtlijn stijgt met 
1% (beide t.o.v. de GGD monitor 
2017). 

1.2.1.1 Uitvoeren inzet op gezond gewicht 
volgens de nota lokaal 
gezondheidsbeleid. 

Kok  De volgende GGD-monitor volgt in 2021 
(over 2020). Resultaat (percentage) is tot 
dan niet bekend. De raad wordt over de 
GGD-monitor op de gebruikelijke wijze 
geïnformeerd.  

 

2. Gezond en veilig opgroeien        

 

  

2.1 Alle jeugd groeit gezond en 
veilig op, thuis, op school en 
in de vrije tijd. 

2.1.2 Indien sprake is van (complexe) 
echtscheidingsproblematiek, is 
de juiste hulp tijdig beschikbaar 
en makkelijk vindbaar  

2.1.2.1 We onderzoeken de behoefte en 
volgen de aanbevelingen uit het 
Uitvoeringsprogramma Scheiden 
zonder Schade (in ontwikkeling door 
ministerie VWS). 

Duindam 
en  

Kok 

 Door ontwikkelingen in het Stadsteam 
wordt de inspanning uitgevoerd in 2020. 
Samen met het Stadsteam Oudewater is 
een goede inventarisatie gemaakt van 
'quick wins' en kansen op de lange 
termijn. In 2020 werken we dit verder uit.  

 

5. Inwoners die niet zelfredzaam zijn, worden actief ondersteund door de gemeente   

 

  

5.2 We zorgen met strategische 
partners voor meer kwaliteit 
en meer lokaal georiënteerde 
zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders 
van de gemeente (tevens 
koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo 
maatwerkvoorzieningen stijgen 
niet in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.2 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 

 Kostenstijging wordt o.a. veroorzaakt door 
aanzuigende werking van het 
abonnementstarief en een cliënt met hoge 
zorgkosten en oplopende kosten in de 
veiligheidsketen, wat onvoorzien was. Bij 
de financiële toelichting op de 
jaarrekening wordt een volledige analyse 
gegeven.  

5.2 We zorgen met strategische 
partners voor meer kwaliteit 
en meer lokaal georiënteerde 
zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders 
van de gemeente (tevens 
koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.2 Het percentage inwoners dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek) 

5.2.2.1 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 

 De resultaten van het 
cliëntervaringsonderzoek over 2019 
worden in Q2 van 2020 verwacht. De raad 
wordt hierover op de gebruikelijke wijze 
geïnformeerd.  

De visie op inkoop is nog niet vastgesteld, 
dit gebeurt in 2020. Het inkoopmodel is 
wel vastgesteld. 
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 Maatschappelijk effect 
 
 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 

7. Oudewaterse inwoners werken of participeren overeenkomstig hun ambities en vermogen en hebben voldoende middelen 

 

 om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.        

 

  

7.1 Schooluitval, jeugdwerkloos-
heid en/of langdurige 
inactiviteit onder jongeren 
(16-27) met multi-
problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare 
positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend 
traject. Beoogd resultaat in 2019 
is:  

- min. 5 jongeren plaatsen op een 
baan of op opleiding, waarbij 
we realiseren dat 70% na 3 
maanden nog in het onderwijs 
zit en/of een baan heeft. Dit 
kunnen jongeren zijn die al zijn 
uitgevallen of de zgn.niet-
uitkeringsgerechtigden.  

- nieuwe voortijdig 
schoolverlaters in het MBO 
onder de 2% te houden 

- instroom in de uitkering van 
jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.1 We realiseren in 2019 casemanagers 
die specifiek zijn gericht op het 
ondersteunen van deze jongeren en 
bieden passende ondersteuning op 
meerdere leefdomeinen (onderwijs, 
wonen, zorg, werk etc.), waarbij de 
nadruk ligt op maatwerk en preventie. 
De casemanager vormt de schakel 
tussen (professionele) betrokken 
partijen en coacht en begeleidt de 
jongere. Deze inspanning staat in 
verbinding met de grotere overgang 
naar casemanagement, dat nog 
gerealiseerd moet worden. 

Duindam  Door de grote complexiteit van de 
casussen en een benodigde investering in 
het lokale netwerk zijn er in 2019 maar 4 
jongeren in een kwetsbare positie in 
begeleiding geweest (in de pilot 
Werkfit/Jongeren in Participatie). De 
ambitie is om in 2020 wel in totaal 5-6 
jongeren te ondersteunen in het 
verstevigen van hun arbeidspositie.  
Daarnaast is in schooljaar 2017/2018 het 
percentage voortijdig schoolverlaters (vsv) 
in het MBO al gestegen naar 3,3%. In 
schooljaar 2018/2019 is dit 3,9%. In 
absolute getallen gaat het echter maar om 
een toename van een paar jongeren. 
Verklaring voor de stijging van het aantal 
vsv in het MBO is ook dat jongeren bij een 
goede arbeidsmarkt voortijdig de school 
verlaten om aan het werk te gaan. De 
totale instroom van jongeren in de 
uitkering is wel onder de 6 gebleven over 
2019. 

7.2 Meer Oudewaterse inwoners 
voorzien in de eigen 
levensbehoefte door betaald 
werk. 

7.2.2 In 2019 wordt een percentage 
uitstroom (uit de uitkering) naar 
betaald werk van 20% (t.o.v. het 
bestand op 1 jan 2018) 
gerealiseerd. 

7.2.2.1 In samenwerking met lokale 
ondernemers, Ferm Werk en het 
Stadsteam ontwikkelen we 
(aanvullende) activiteiten, 
voorzieningen/producten en 
instrumenten voor bijvoorbeeld 
statushouders en (jong)volwassenen 
met een arbeidsbeperking. We 
monitoren en sturen bij op basis van 
onder andere de kwartaal- en 
jaarverslagen, signalen van andere 
partijen en gesprekken. Op basis van 
deze gegevens adviseren we onze 
bestuurders. 

Duindam  Omdat (ingestroomde) cliënten een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, is meer tijd nodig en is de 
uitstroom lager dan beoogd. Door 
projecten als Fermwijzer, 
basisarbeidsmarkt en werk-leerlijnen 
wordt de kans op participatie vergroot. 
Dankzij het gunstige economisch klimaat 
is de instroom vanuit de WW lager en is 
per saldo het aantal uitkeringen lager dan 
begroot. 

 

Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 
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Programma 4: Cultuur, economie en milieu  
Omdat de onderdelen van programma 4 (cultuur, economie, recreatie, erfgoed, milieu en energie) erg divers zijn, 

worden de kopjes ‘Wat heeft Oudewater bereikt’ en ‘Wat heeft Oudewater gedaan’ steeds per onderdeel behandeld.  

Cultuur 
Wat heeft Oudewater bereikt? 

Bibliotheek/ De Klepper 

In de dagelijkse praktijk staat het culturele werkveld sterk in verbinding met de opgaven van het sociaal 

domein. Vanuit dat gegeven is de bibliotheek nauw en actief betrokken bij de verkenning om in de Klepper 

een ‘huiskamer van de stad’ te ontwikkelen met maatschappelijke partners. Bijzondere aandacht is 

uitgegaan naar de kansen die huisvesting met maatschappelijke partners in De Klepper biedt. Dat 

betekent dat gewerkt wordt aan een visie op een bibliotheek. In een nieuwe setting kan de bibliotheek nog 

beter optreden als verbinder van voorliggende voorzieningen. Hierover is ook bestuurlijk gesproken 

tussen bibliotheek en de portefeuillehouders bibliotheek en sociaal domein. In 2020 willen de bestuurders 

elkaar vinden op inhoud, met gemeenschappelijke doelstellingen, focus en drijfveren. De uitdaging blijft 

om hierin te prioriteren, ook in de regio, omdat met de huidige capaciteit en budgetten niet alles tegelijk 

kan. 

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 

Bibliotheek 

Het regionaal convenant, inclusief lokale uitvoeringsovereenkomst voor de bibliotheek is in 2019 

ondertekend.  

 

Toerisme/ Recreatie/ Cultureel erfgoed  

Wat heeft Oudewater bereikt? 

Het doel van onze activiteiten op gebied van Recreatie, Toerisme en Cultureel erfgoed is dat we de 

identiteit van onze gemeente willen koesteren, versterken en vertellen. We doen dit in nauwe 

samenwerking met de Oudewaterse gemeenschap.  

 

Routestructuren 

De wandelmogelijkheden in Oudewater zijn uitgebreid in samenwerking met gebiedspartijen zoals het 

Platform De Utrechtse Waarden en het Routebureau. Steeds meer inwoners en bezoekers uit de regio 

weten onze aantrekkelijke wandel- en fietsmogelijkheden te waarderen.  

 

Waterrecreatie 

Onze ligging aan de Hollandse IJssel en als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie biedt ons 

kansen voor verdere versterking van waterrecreatie. Samen met een aantal partijen hebben wij de 

waterrecreatiemogelijkheden in Oudewater voor inwoners en bezoekers verbeterd.  

 

Recreatie, cultureel erfgoed en landschap 

Men wandelt, fietst en vaart graag door ons landschap en beleeft op die manier het cultuurhistorische 

landschap van Oudewater en omgeving. Oudewater staat ook bekend om zijn cultureel erfgoed, o.a. in de 

vorm van de Heksenwaag en het Touwmuseum. Maar Oudewater is veel meer dan dat. Dit laten we 

graag weten aan onze eigen inwoners en onze omliggende regio. Afgelopen jaar hebben we ingezet om 



 

24 

het aantrekkelijke verhaal van Oudewater neer te zetten en om meer bezoekers te trekken. Dit zorgt voor 

extra inkomsten voor onze horeca en winkels en draagt bij aan een levendige binnenstad. 

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 

Routestructuren 

 Er is een ‘Klompenpad kids’ gerealiseerd ten zuiden van natuurgebied Willeskop. 
 De Zuringkade en Nieuwe Singel zijn toegevoegd aan het wandelnetwerk.  
 
Waterrecreatie 

 Samen met Stichting Hollandse IJssel Altijd Anders en Reederij de IJsel is het aanbod aan activiteiten 
op het water vergroot. In een pilot trekvaart heeft de trekschuit enkele zaterdag in het 
recreatieseizoen gevaren tussen Oudewater en Hekendorp en vice versa.  

 Samen met Stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn aanvullende waterrecreatievoorzieningen 
gerealiseerd. Twee steigers zijn geplaatst, een in de Grote Gracht in Oudewater en een in de Dubbele 
Wiericke in Hekendorp. 

  
Recreatie, cultureel erfgoed en landschap 

 Financiële ondersteuning Touwmuseum vanuit gemeente 

 Voortgang kudde Veenweidepark 

 Knotdag voor de Lange Linschoten 

 Het project ’Eetbaar Oudewater’ 
 Het streefbeeld Vestingstad is opgesteld (in januari 2020 door het college vastgesteld). 

 Ook aan de cultuurhistorische waardenkaart is hard gewerkt, naar verwachting zal besluitvorming 

hierover plaatsvinden in het eerste kwartaal 2020.  

 
Promotie Oudewater 

 Deelname aan tv-programma Keuken van Utrecht 

 Bijeenkomsten Toeristisch Cultureel Platform Oudewater 

 De ANWB-gevelborden op panden met historische informatie zijn vervangen.  

 

Economie 
Wat heeft Oudewater bereikt? 
Het doel van het programmaonderdeel economie is om de lokale economie op peil te houden en waar 

mogelijk te versterken. Dit doen wij in samenspraak met onze ondernemers. In een participatietraject met 

ondernemers is het Strategische Economische Plan voor Oudewater opgesteld. Het contact voor 

ondernemers van Oudewater met de gemeente is verbeterd. Ook is de economische agenda verder 

uitgevoerd. 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
 In een participatietraject met ondernemers is het Strategisch Economisch Plan van Oudewater 

opgesteld.  

 Het ondernemersloket voor individuele ondernemers met vragen is gestart.  

 Verder zijn ten behoeve van de economische agenda twee bijeenkomsten met de raad en 
ondernemersverenigingen gehouden. 
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Milieu 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
De gemeente Oudewater streeft ernaar de kwaliteit van de woon- en leefomgeving op peil te houden gelet 

op de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Wat we hiermee concreet willen bereiken is op dit 

moment (nog) niet meetbaar te formuleren. 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
 Jaarlijks wordt door de ODRU een uitvoeringsplan met per taak SMART-afspraken opgesteld en 

uitgevoerd. De voor 2019 geplande taken zijn goed uitgevoerd; deze werden strak begeleid door de 

eigen organisatie.  

 Belangrijke ontwikkelingen voor Oudewater worden gevolgd of er wordt actie op ondernomen. Dit zijn 

met name overlast vliegtuigen Schiphol, Omgevingswet, stikstof-PAS, bodem-PFAS en de 

klachtensituatie rondom de pluimveehouderij in Hekendorp. Ook in 2019 was door het aantrekken van 

de markt een stijgende lijn zichtbaar waar het gaat om de milieuadvisering van ruimtelijke plannen en 

projecten.  

 Ook zijn meer uren ingezet voor de behandeling van klachten over bedrijven. Voor deze extra inzet is 

richting de ODRU een aanvullende opdracht verstrekt. 

 

Opgave Energietransitie 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
In 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend. Het Klimaatakkoord bevat taken voor gemeenten om bij te 

dragen aan de klimaatdoelstellingen. Zo heeft de gemeente de regierol in de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving en draagt zij bij aan de regionale energie strategie. Het Klimaatakkoord heeft voor 

een deel zijn beslag gekregen in het Uitvoeringsplan Energie dat eind 2019 door de raad is vastgesteld. 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
 In 2019 is over de startnotitie van de regionale energiestrategie (RES) besloten door de besturen van 

16 gemeenten, de provincie, vier waterschappen en netwerkbeheerder Stedin besloten. In de RES 

worden gezamenlijke keuzes gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de 

warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-

infrastructuur. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2020 toe te werken naar een ontwerp-

RES en de voorbereidingen voor de definitieve RES. Parallel hieraan is binnen de gemeente de 

voorbereiding begonnen om te komen tot een afwegingskader voor grootschalige duurzame 

energieopwek.  

 We hebben inwonersinitiatieven ondersteund zoals, eind 2019, informatieavonden en een avond waar 

bewoners het serious game Energy Game hebben gespeeld.  

 Tevens heeft de gemeente, in samenspraak met de energiecoöperatie Oudewater, een RRE-subsidie 

(Regeling Reductie Energiegebruik) aangevraagd en verkregen. Met deze subsidie is een 

inspanningsverplichting aangegaan om in 2020 600 particuliere woningeigenaren te bereiken en 

financieel te ondersteunen voor het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. 
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Niet (volledig) behaalde doelen  
 

Programma 4 heeft 11 resultaten. Hiervan is 64% volledig, 18% gedeeltelijk en 18% niet gerealiseerd. De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 

 

 Maatschappelijk effect 

 

 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

 

4. Oudewater op de kaart als aantrekkelijke gemeente om te recreëren   

 

  
   

4.1 Inwoners en bezoekers uit de 
directe omgeving waarderen de 
gemeente om hun vrije tijd door 
te brengen. 

4.1.1 Oudewater staat onder bezoekers 
en inwoners bekend om zijn 
aantrekkelijke binnen-stad en 
routegebonden recreatie. De 
aantrekkelijkheid van de 
binnenstad kan worden gemeten 
door deelname aan koopstromen-
onderzoek. Dit onderzoek wordt 
om het jaar gehouden.  

4.1.1.1 Opstellen en uitvoeren van 
uitvoeringsprogramma Recreatie en 
Toerisme. 

Lont  Uitvoeringsprogramma wordt in 2020 
gepresenteerd. 

   

 

5. Oudewater draagt bij aan een duurzamere wereld o.g.v. CO2-reductie, energietransitie en voorkomen van afval 

 

  
   

5.1 Oudewater wordt duurzamer. 5.1.1 Oudewater is in 2021 x% 
duurzamer. 

5.1.1.1. Opstellen breed duurzaamheids-
plan over meerdere thema's samen 
met bewoners, ondernemers en 
belangenverenigingen binnen 
Oudewater. 

Lont  Dit resultaat is achterhaald met het 
Energieplan dat in juni in de raad ligt. 

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2-

reductie t.o.v. 2015. 
5.2.1.3 Wij stellen een plan van aanpak op 

om maatschappelijk vastgoed te 
verduurzamen, cf. Klimaatakkoord 
voor half 2019 (naast budget voor 
het bijstellen van de meerjaren-
onderhoudsplanningen is ook 
budget nodig voor het realiseren van 
de maatregelen). 

Lont  Uitvoering is niet mogelijk omdat op 
de benodigde financiële middelen is 
bezuinigd.  

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2-
reductie t.o.v. 2015. 

5.2.1.4 100 woningen aardgasvrij. Lont  Uitvoering is niet mogelijk omdat op 
de benodigde financiële middelen is 
bezuinigd.    

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2-
reductie t.o.v. 2015. 

5.2.1.5 Warmtetransitieplannen voor 
bestaande wijken opstellen. 

Lont  Uitvoering is niet mogelijk omdat op 
de benodigde financiële middelen is 
bezuinigd.. In 2020 wordt gestart met 
de ontwikkeling van een warmtevisie 

   

5.2 Minder CO2-uitstoot 5.2.2 Nieuwbouw wordt aardgasvrij en 
energieneutraal. 

5.2.2.1 Bij de ontwikkeling van nieuwe 
locaties stimuleren we op de norm 
aardgasvrij en streven we naar 
energieneutraal. 

Lont  Aardgasvrij bij nieuwbouw wordt wel 
gehaald, aangezien dit een wettelijke 
eis is waarvan alleen afgeweken mag 
worden door een onderbouwd 
collegebesluit. Over energieneutraal 
wordt bij nieuwbouw niet geadviseerd 
i.v.m. het niet beschikbaar zijn van 
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 Maatschappelijk effect 

 

 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

inzet sinds 1 juli. 

 

7. Monumenten en Cultuurhistorie        

 

  
   

7.1 Oudewaternaren (vooral 
jongeren) zijn zich bewust van 
onze lokale en regionale 
geschiedenis en we laten ze 
beleven waar wij vandaan 
komen. 

7.1.1 Het ontwikkelen van 
speerpuntenbeleid van onze 
monumenten, voortbordurend op 
de cultuurhistorische 
waardenkaart. 

7.1.1.1 Analyse van de cultuurhistorische 
waardenkaart en het uitwerken van 
scenario’s voor speerpuntenbeleid 
ter bescherming, behoud, 
versterking van ons cultureel 
historisch erfgoed. 

Lont  Veel werk verzet om 
Cultuurhistorische Waardenkaart uit te 
werken, de vaststelling hiervan zal 
plaatsvinden in 2020.    

 

Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 
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Programma 5: Onderwijs en sport  
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 

Onderwijs 
 
Taal voor de jongste kinderen 

Nog meer peuters in Oudewater kunnen gebruikmaken van de activiteiten die taalachterstanden moeten 
voorkomen. De peuteropvangtoeslag is inkomensafhankelijk gemaakt en de subsidietarieven zijn 
verhoogd.  
 
Zonnepanelen op vernieuwd schooldak 

Klavertje 4 en de St Jozefschool hebben tijdens de zomervakantie een nieuw dak gekregen: aan 
jarenlange lekkages is een einde gekomen. De gemeente heeft het dak grotendeels vergoed. De twee 
basisscholen hebben de vervanging van het dak aangegrepen om op eigen kosten 346 zonnepanelen op 
het dak te laten leggen. 
 
 

Sport 
 
Sportformateur 

Er is een sportformateur aangesteld, die samen met alle maatschappelijke partners in 2020 een lokaal 

sportakkoord gaat afsluiten, met als doel om zo veel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en 

bewegen. 

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
 

In 2019 is veel werk verricht met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van het openbaar 

basisonderwijs, het voorzien in goede huisvesting van scholen en het bevorderen en in stand houden van 

sportvoorzieningen. We benoemen een aantal belangrijke inspanningen:  

 

Onderwijs 
 
Aanpak van leegstand van klaslokalen plus plan van aanpak.  

De leegstand van onderwijslokalen beperkt zich tot het Cultuurhuis. De wens van de schoolbesturen in 

Oudewater is het behoud van de onderwijsfunctie van het Cultuurhuis, samen met de sociaal-culturele 

functie. De schoolbesturen zijn tevreden met de status quo en de mogelijkheden die hun schoolgebouwen 

hun bieden. Er is één wens: op de korte termijn duidelijkheid over de toekomst van het Cultuurhuis. 

Samen met de schoolbesturen gaan we in 2020 een aantal scenario’s uitwerken. Wat de toekomst van 

het Cultuurhuis is, hangt nauw samen met wat we besluiten over De Klepper (onder andere in relatie tot 

de bibliotheek).  
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Voor- en vroegschoolse educatie en de vorming van een integraal kindcentrum. 

Voor een kind met een taalachterstand is een doorgaande leerlijn en ontwikkeling op de kinderopvang en 

op de basisschool van cruciaal belang. In het Convenant resultaatafspraken vroegschoolse educatie 

hebben de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en gemeente hierover afspraken gemaakt. De 

gemeente ziet daarbij af van een visiedocument voor de vorming van een integraal kindcentrum. 

Oudewater is net groot genoeg is voor één integraal kindcentrum waarin kinderopvang, onderwijs en zorg 

intensief samenwerken. Afgesproken is dat de scholen met hun kinderopvangorganisaties decentraal – 

voor de eigen school – de doorgaande leerlijn vormgeven.  
 

Om meer duidelijkheid te geven aan ouders zijn de beleidsregels subsidiëring voorschoolse educatie 

geactualiseerd. De criteria waarop de GGD indicaties afgeeft voor de doelgroep zijn toegevoegd.  

 
Kinderopvang 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de handhavingstaken bij 

kinderopvang en peuterspeelzalen. De uitvoering van het toezicht is bij de GGD belegd. Voor de 

handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang zijn nieuwe beleidsregels vastgesteld. Door deze te 

actualiseren kan er streng gehandhaafd worden op de onderdelen waarbij de veiligheid van een kind in 

het geding is. In 2020 wordt het jaarverslag 2019 van de GGD ontvangen, de raad wordt op de 

gebruikelijke wijze geïnformeerd over de inhoud.  

 
Onderzoek naar mogelijkheden om speciale voorzieningen in het onderwijs aan te bieden  

Er zijn voorbereidingen getroffen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om speciale 

voorzieningen in het onderwijs aan te bieden in de gemeente Oudewater. Er is nog geen collectief 

gedragen probleemstelling. De schaal van Oudewater vraagt om maatwerk en inspanningen door 

anderen die autonome keuzes mogen maken (waaronder het samenwerkingsverband primair onderwijs). 

Er is nog geen gezamenlijk beeld met betrekking tot het ontbreken van een vorm van speciaal onderwijs 

en speciaal basisonderwijs als een urgent probleem. Het onderzoek wordt gedaan in 2020. 

 
Openbaar basisonderwijs 

De gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater hebben een nieuwe raad van toezicht benoemd 

voor de Stichting Onderwijs Primair (bestuur van de openbare basisscholen Schakels en Goejanverwelle). 

De zes nieuwe leden hebben de opdracht gekregen te zorgen voor rust, stabiliteit en continuïteit binnen 

de stichting. Samen met het college van bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de 

drie gemeenten wordt onderzocht hoe goed bestuur in de toekomst het best vormgegeven kan worden. 

Hierbij hoort een heldere taakafbakening en passende autonomie voor schoolleiders, college van bestuur, 

raad van toezicht en de gemeenten. 

 
 

Sport 
 

Btw en sport 

Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Dat betekent dat de mogelijkheid om btw te 

verrekenen voor sport is vervallen. De gemeente heeft ter compensatie subsidie aangevraagd bij het 

Ministerie van VWS. Deze subsidie is vanwege een landelijke overvraag naar rato verleend. In januari 

2021 ontvangt de gemeente de definitieve vaststelling 

 
Basketball Oudewater  

De gemeente heeft twee wedstrijdbaskets aangeschaft. Weliswaar tweedehands (overgenomen van de 

gemeente Leusden) maar nagenoeg ongebruikt en uiterst functioneel. Met de installatie van twee 
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wedstrijdbaskets in januari 2019, kan Basketball Oudewater – naast trainen – nu ook wedstrijden spelen 

in sportzaal De Eiber. Daar hingen al oefenbaskets maar die zijn niet geschikt voor wedstrijdsport. 

 
Zwembad Oudewater 

De Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) heeft op 3 december 2019 de plannen voor een nieuw 

zwembad gepresenteerd in het forum van de raad. Naar aanleiding daarvan hebben CDA en VDD-D66 op 

12 december een motie ingediend. De opdracht in de motie luidt: ”Het initiatief van SBZO verder te 
onderzoeken en uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad”. De motie is 

unaniem aangenomen.  

Jeugdsportverkiezing 2019 

Voor de derde keer organiseerde de gemeente een jeugdsportverkiezing. Een evenement waarbij 

jeugdsporters in de spotlights staan. Een jury onder voorzitterschap van wethouder Walther Kok heeft de 

prestaties van jeugdige sporters in 2019 nauwlettend gevolgd. Ook konden sportverenigingen en 

inwoners jeugdsporters voordragen. Er werden prijzen uitgereikt in de categorieën meisjes, jongens en 

teams. 
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Niet (volledig) behaalde doelen  
 

Programma 5 heeft 5 resultaten. Alle resultaten zijn behaald. 
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 



 

 

34 

Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
 
Een van de doelen van het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen is dat een passende woning 

beschikbaar is voor inwoners die in Oudewater willen wonen. De huidige woningmarkt is echter erg krap 

in Oudewater. De koopprijzen stijgen en er is een lange wacht- en zoektijd voor sociale huurwoningen. In 

2019 is daarom hard gewerkt om de woningbouw vlot te trekken, met volop aandacht voor starters en 

doorstromers.  

 

In de gemeenteraad is in dit verband een motie aangenomen over het inzetten van loting voor starters. Dit 

is meegenomen in de prestatieafspraken met de Woningraat en de Huurdersraat in 2020. In deze 

afspraken staat onder andere een passende woning centraal. Doorstroming op de sociale huurmarkt is 

daarvan een belangrijk onderdeel. 

 

In de prestatieafspraken heeft ook doorstroming prioriteit. In de nieuwe Huisvestingsverordening 2019 is 

vastgelegd dat woningzoekenden nog maar 25% van hun inschrijftijd verliezen als zij zich na het 

accepteren van een woning binnen een jaar weer inschrijven bij WoningNet. Dat maakt het voor mensen 

makkelijker om door te stromen naar een volgende huurwoning. Daarnaast is de regeling Van Groot Naar 

Beter regionaal ingevoerd. Huurders van een corporatiewoning met minimaal vier kamers die kleiner 

willen gaan wonen, krijgen voorrang op huurders van kleinere woningen (max. drie kamers). Zo wonen 

mensen in een huis dat beter bij hun situatie past en komt er een grote woning vrij voor een gezin. 

 

In het kader van het optimaal gebruik van maatschappelijk vastgoed is een strategie voor De Klepper als 

huiskamer van de stad opgesteld. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de kansen die huisvesting delen 

met maatschappelijke partners in De Klepper biedt. Het concept van huiskamer van de stad speelt zowel 

lokaal als in de hele regio. Dit betekent dat zowel lokaal als in de hele regio gewerkt wordt aan een visie 

op een bibliotheek als verbinder die ruimte gaat geven aan allerlei voorzieningen. Hierover is inmiddels 

ook bestuurlijk de verbinding gezocht met het sociaal domein. In 2020 willen partijen elkaar vinden op de 

inhoud, met gemeenschappelijke doelstellingen, focus en drijfveren. Uitdaging blijft om hierin te prioriteren 

– ook in de regio – omdat met de huidige capaciteit en budgetten niet alles tegelijk kan. 

 

Ten slotte zijn de woningen aan de Papenhoef opgeleverd en is er voortgang geboekt op de diverse 

gebiedsontwikkelingen die als doel hebben moderne stedelijke woon-werkgebieden in te richten die 

passen bij Oudewater (zie hieronder).  

 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
Dit jaar is op alle lopende (woning)bouwprojecten voortgang geboekt.  

- Voor Westerwal is de stedenbouwkundige visie nagenoeg afgerond. In het forum van 4 februari 2020 

is deze besproken.  

- Het beeldkwaliteitsplan voor Oranje Bolwerck is vastgesteld en de bestemmingplanprocedure is 

opgestart.  

- Het stedenbouwkundig plan van de Schuylenburcht is in de raad besproken en vastgesteld.  

- Voor de Wijngaardstraat is het financiële tekort opgelost en is de bestemmingsplanprocedure 

opgestart. Verwacht wordt dat in 2020 de exploitatieovereenkomst wordt getekend.  

- Het beeldkwaliteitsplan voor Tappersheul III en een herziening van de grondexploitatie Tappersheul 

III zijn door de raad vastgesteld.  
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- Er is meegewerkt aan veel initiatieven van inwoners en organisaties in Oudewater: er zijn tientallen 

omgevingsvergunningen afgegeven, diverse wijzigingen van bestemmingsplannen vastgesteld en 

haalbaarheidsverzoeken behandeld.  

- Voor de omgevingsvisie Lopikerwaard is de position paper (ambitiedocument) opgesteld. Deze wordt 

in het eerste kwartaal 2020 voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.  

 
In samenwerking met Floqz, De Woningraat, Meesters Makelaardij, Wocozon en de Wulverhorst is het 

Woonevent Oudewater georganiseerd waar ruim 30 woningzoekenden op af zijn gekomen.  

 

Oudewater wil goed voorbereid zijn op de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2021 in 

werking. Ons doel is om dan klaar te zijn om de nieuwe vergunningaanvragen in behandeling te nemen 

op basis van een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.  

Deze acties zijn hiervoor in 2019 gedaan:  

- Vaststelling omgevingsagenda en een ontwerp-waardenkader als voorbereiding op het opstellen van 

de Omgevingsvisie in 2020.  

- Voorbereiding van de nieuwe omgevingsplannen ter vervanging van de bestemmingsplannen en 

andere omgevingsregels. Het uitgangspunt is om dit voor 2021 klaar te hebben.  

- Inzichtelijk maken van de gevolgen voor college en gemeenteraad van een nieuw digitaal stelsel voor 

vergunningaanvragen en -beoordeling.  

- De Omgevingswet vraagt gemeenten om meer ruimte te geven aan initiatiefnemers. Daarom is in 

2019 participatie en de manier van samenwerken met stakeholders verkend. Met de opgedane 

inzichten ontwikkelen we in 2020 een werkwijze voor participatie die vervolgens toegepast kan 

worden in de Omgevingsplannen. 
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Niet (volledig) behaalde doelen  

NB - Een van de opgaven in de programmabegroting was de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed met als doel de panden aardgasvrij en 
energieneutraal te maken. De gemeenteraad heeft hiervoor geen geld beschikbaar gesteld.  

 

 

Programma 6 heeft 15 resultaten. Hiervan is 67% volledig, 27% gedeeltelijk en 7% niet gerealiseerd. De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 

 
 Maatschappelijk effect 

 

 

  Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

1.1 Voor inwoners die een 
woning willen in 
Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.1 Toename van de woning-
voorraad met 30 woningen per 
jaar. 

1.1.1.1 Projectontwikkeling woningbouwprojecten 
voortvarend oppakken. 

Duindam  Alle woningbouwprojecten hebben dit 
jaar vooruitgang geboekt, dus de 
inspanningen zijn wel geleverd. Naar 
verwachting wordt vanaf 2021 het 
resultaat van 30 woningen per jaar 
bereikt. 

  2. De gebiedsontwikkelingen met als doel moderne stedelijke woon/werkgebieden passend bij Oudewater. 

 

  

2.2 Locatieontwikkeling 
Oranje Bolwerck. 

2.2.1 Realisatie (starters-)woningen 
op Oranje Bolwerck. 

2.2.1.1. Uitvoeren van bouwplannen en start van 
de bouw Oranje Bolwerck. 

Duindam  Vertraging door archeologische 
vondsten die in Q1 nader worden 
onderzocht. 

2.3 Locatieontwikkeling 
Schuylenburcht. 

2.3.1 In 2019 ligt er een 
goedgekeurde visie voor dit 
gebied ten aanzien van de 
functionele invulling (Wonen en 
zorg), de relatie met de 
binnenstad en de 
parkeeropgave. 

2.3.1.1 Opstellen van een 
(woningbouw)programma en 
stedenbouwkundige visie in overleg met 
stakeholders, waaronder de locatie-
eigenaar. 

Kok  Er wordt gewerkt aan het 
woningbouwprogramma en de 
stedenbouwkundige visie. 

2.5 Locatieontwikkeling 
Tappersheul III. 

2.5.1 Tappersheul III uitbreiden met 
nieuwe bedrijfskavels en 
omleggen groenzone. 

2.5.1.1 Kavels uitgeven aan bedrijven en 
groenzone omleggen. 

Duindam  Voorjaar 2020 volgt nieuwe planning. 

  3. Verduurzaming en optimaliseren van gemeentelijke accommodaties   

 

  

3.1 Verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed. 

3.1.1. In 2022 zijn de geschikte 
gemeentelijke panden 
verduurzaamd. 

3.1.1.1 In 2019 wordt budget aangevraagd voor 
het opstellen van businesscases ten 
aanzien van de verduurzaming van de 
gemeentelijke gebouwen. 

Duindam  Door de raad is geen krediet 
beschikbaar gesteld voor de 
verduurzaming van gebouwen. 

 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 
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Programma 7: Algemene inkomsten  
 

Wat heeft Oudewater bereikt? 
 

Wat heeft Oudewater gedaan? 
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Niet (volledig) behaalde doelen  
 

Programma 7 heeft 7 resultaten. Hiervan is 80% volledig en 20% gedeeltelijk gerealiseerd. De realisatie vertoont de volgende afwijkingen: 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resultaat Toelichting resultaat 

  1. Houdbare gemeentefinanciën        ####   

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 
213a-onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.1 Opstellen onderzoeksplannen. Lont  Onderzoek begroting uitgevoerd. Onderzoek 
inkoop gestart in 2019, wordt afgerond in 2020. 

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 
213a-onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.2 Uitvoeren 213a-onderzoeken. Lont  Onderzoek begroting uitgevoerd. Onderzoek 
inkoop gestart in 2019, wordt afgerond in 2020. 

 
Legenda inspanning en resultaat: groen = gerealiseerd, oranje = gedeeltelijk of later gerealiseerd, rood = niet gerealiseerd 
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Wat heeft het gekost 
Toelichting volgt bij jaarrekening. 

 

Wettelijk verplichte indicatoren 
Cijfers volgen bij jaarrekening. 
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Bijlage: Programmaresultaten 

De niet (volledig) behaalde resultaten staan met toelichting ook in de programmarapportage (hoofddocument) 

 

Programma 1 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 

1. Een transparant bestuur         

 1.1 Een aanspreekbaar, zichtbaar en 
bereikbaar bestuur. 

1.1.1 De omvang van het college van burgemeester en 
wethouders wordt in overeenstemming gebracht met de 
wens tot ontwikkeling van de organisatie, en de 
politieke realiteit van een coalitie van drie partijen. 

1.1.1.1 De formatie aan wethouders wordt uitgebreid van 1.5 
naar 2.25 fte. 

Groeneweg 

1.1 Een aanspreekbaar, zichtbaar en 
bereikbaar bestuur. 

1.1.2 Het college kan representatieve verplichtingen naar de 
samenleving vervullen, en in bestuurlijke netwerken 
opereren. 

1.1.2.1 Teneinde het college in staat te stellen zijn 
zichtbaarheid te vergroten, de aansluiting met de 
maatschappij te onderhouden en zijn bestuurlijke 
verplichtingen te kunnen vervullen is het noodzakelijk 
dat het representatiebudget wordt aangepast.  

Groeneweg 

1.2 Een goed geïnformeerde 
bevolking. 

1.2.1 Inwoners krijgen feitelijke informatie over wat zich in 
commissie- en gemeenteraadsvergaderingen afspeelt. 

1.2.1.1 De gevraagde ruimte voor de gemeentepagina wordt 
licht uitgebreid zodat verslagen door de gemeente 
kunnen worden gepubliceerd zonder afbreuk te doen 
aan de overige informatievoorziening. 

Groeneweg 

  2. Een professionele organisatie       

 2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.1 Tevredenheid en waardering voor de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de gehele diversiteit van inwoners:  
- We scoren minimaal het rapportcijfer 8 bij het 
doorlopende balie-tevredenheidsonderzoek in 2019.  

2.1.1.1 Verstrekken van de documenten volgens landelijk 
vastgestelde richtlijnen en normen. Met aanvragen op 
afspraak. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.2 We scoren minimaal het rapportcijfer 8 bij het 
voltrekken van een huwelijk in 2019. 

2.1.2.1 Sluiten van huwelijken en geregistreerd 
partnerschap en de verwerking hiervan in de BRP. Met 
de mogelijkheid om gebruik te maken van onze vaste 
locaties en vrije locaties. Keuzevrijheid m.b.t. 
trouwambtenaar mogelijk. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.3 De gemeente is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 
17.00 op 14 0348. 

2.1.3.1 Verstrekken van telefonische informatie en aannemen 
meldingen en klachten openbare ruimte. Snel, 
deskundig en vriendelijk met als doel een tevreden 
klant. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.4 We gaan in 2019 een nulmeting doen van de 
dienstverlening onze digitale kanalen.  

2.1.4.1 Welke kanalen hebben of willen we? Wat willen we 
meten? Welke instrumenten zetten we daarvoor in. 
Welke doelen bepalen voor de dienstverlening in 2020? 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.5 We gaan de maatregelen nemen die verplicht zijn in het 
kader van de Wet digitale toegankelijkheid.  

2.1.5.1 Uitvoering geven aan de nota digitale toegankelijkheid. Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.6 Eind 2019 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 
0348 95% bedragen. 

2.1.6.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele 
ICT omgeving. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.7 Eind 2019 zal de telefonische bereikbaarheid van alle 
afdelingen 85% bedragen. 

2.1.7.1 De afdelingen verantwoordelijk laten zijn (opnemen 
domeinplannen) van eigen bereikbaarheid. Met 
verbeterde digitale rapportagetools.  

Groeneweg 
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 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.8 Eind 2019 hebben we de norm van de zelfevaluaties 
gehaald.  

2.1.8.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit 
te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging.  
De zelfevaluatie bestaat uit een tweetal controles van 
de reisdocumenten en de BRP die deel uit maken van 
de ENSIA lijst. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.9 Inzet Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vergroten d.m.v. 
uitbreiding fte. 

2.1.9.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en 
adresfraude tegen te gaan. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.10 Inzet aanpak persoonsidentificatie uitbreiden door elk 
aangeboden legitimatiebewijs te controleren. 

2.1.10.1 Door juiste kennis van de medewerkers en 
aangeschafte Keesing programmatuur dit 
bewerkstelligen. 

Groeneweg 

2.1 Een goede, slagvaardige, 
professionele organisatie.  

2.1.11 Vlekkeloze organisatie, presentatie en vaststelling van 
de PS en WS en EP verkiezingen. 

2.1.11.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren volgens draaiboek 
verkiezingen. 

Groeneweg 

  3. Cluster Openbare Orde en Veiligheid       

 3.1 Tegengaan van ondermijning van 
de rechtstaat. 

3.1.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de 
gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt 
vastgesteld, wordt bepaald aan de hand van een 
nulmeting in 2019. 

3.1.1.1 • Uitvoeren van een nulmeting ondermijningsbeeld in 
Oudewater 

• Aanpassen Bibob-beleid 
• Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op 
het gebied van bewustwording 
• Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, 
etc.) burgemeester 
• (Meer) gebruik maken van meld misdaad anoniem. 

Groeneweg 

3.1 Tegengaan van ondermijning van 
de rechtstaat. 

3.1.2 Binnen 2 jaar is minimaal 50 tot 100% van het 
horecabeleidsveld geactualiseerd, benodigd als 
uitgangspositie voor verdere aanpak van ondermijning, 
overlast en criminaliteit (integraal met OOV). 

3.1.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, 
handhaving en veiligheid is er goede afstemming zodat 
er sprake is van een integrale aanpak. Actualisatie van 
het horecabeleidsveld (horeca, evenementen, 
ondermijning, Bibob, paracommercie, vergunningen) 
passend binnen het budget. 

Duindam 
en 
Groeneweg 



3.2 Voorkomen van nieuwe aanwas 
en verminderen van recidive. 

3.2.1 In 2019 worden maximaal 8 actieve PGA 
(persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd 
behandeld. 

3.2.1.1 • Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-
overleggen 
• Monitoring en coördinering van acties op de 
leefgebieden van de ketenpartners 
• Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en 
familie 
• Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten 

Groeneweg 

 

4. Veilig en gezonde leefomgeving        

 4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.1 Inzet op preventie (open gesprekken en handhaven 
waar nodig). 

Duindam 
en 
Groeneweg 



4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.2 Oog- en oorfunctie van toezichthouders en Boa's 
versterken en zichtbaarheid/ aanspreekbaarheid 
vergroten. 

Duindam 
en 
Groeneweg 



4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.3 We evalueren de doelstellingen uit het 
handhavingsuitvoeringsplan (HUP) en laten het college 
bij vaststelling van een nieuw HUP zonodig andere 
handhavingsprioriteiten vaststellen zodat het gestelde 
resultaat/doelstelling behaald kan worden. 

Duindam 
en 
Groeneweg 





 

43 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.4 Opstellen raming voor benodigde (structurele en 
incidentele) handhaving.  

Duindam 
en 
Groeneweg 



4.1 Leefbaarheid in de wijk is 
verbeterd. 

4.1.1 Handelingen in strijd met de geldende regels zijn 
verminderd. We streven in eerste instantie naar een 
afname van 10% minder verzoeken om handhaving en 
10% minder Boa meldingen ten opzichte van 2018. 

4.1.1.5 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, 
handhaving en veiligheid is er goede afstemming zodat 
er sprake is van een integrale aanpak. 

Duindam 
en 
Groeneweg 



 

Programma 2 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 

1. Stimuleren economie met betere bereikbaarheid       

 1.1 Bedrijventerreinen zijn bereikbaar. 1.1.1 Verbeteren verkeersveiligheid & afwikkeling van de 
verkeersstromen van de Vierbergenweg. 

1.1.1.1 Onderzoek verbetering verkeersafwikkeling 
bedrijventerreinen uitvoeren. 

Kok 

1.1 Bedrijventerreinen zijn bereikbaar. 1.1.1 Verbeteren verkeersveiligheid & afwikkeling van de 
verkeersstromen van de Vierbergenweg. 

1.1.1.2 Ruimtelijke, juridische en financiële consequenties van 
kruispuntoplossing zijn in beeld. 

Kok 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.1 De fietspaden zijn goed onderhouden, waar mogelijk in 
asfalt en voldoende breed. 

Kok 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.2 Bestemmingen rondom Oudewater staan op de 
fietsbewegwijzering. 

Kok 

1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.3 Fietsroutes zijn bewegwijzerd. Kok (voor 
utilitaire 
routes) 



1.2 Nemen van de fiets is 
aantrekkelijk. 

1.2.1 Een toename van utilitair en recreatief fietsverkeer. 1.2.1.4 Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug. Kok 

1.3 Wegen in het buitengebied zijn 
veilig. 

1.3.1 Wegen in het buitengebied worden veiliger en minder 
intensief gebruikt. 

1.3.1.1 Onderzoek naar de omvang van sluipverkeer in het 
buitengebied. 

Kok 

1.3 Wegen in het buitengebied zijn 
veilig. 

1.3.1 Wegen in het buitengebied worden veiliger en minder 
intensief gebruikt. 

1.3.1.2 Onderzoek naar verbetering verkeersveiligheid wegen 
in het buitengebied i.s.m. Lopikerwaard Streekfonds. 

Kok 

1.3 Wegen in het buitengebied zijn 
veilig. 

1.3.1 Wegen in het buitengebied worden veiliger en minder 
intensief gebruikt. 

1.3.1.3 Aandringen op aanpassing van navigatiesystemen, 
zodat er geen of minder sluip- en dwaalverkeer meer is. 

Kok 

 

2. Duurzaam Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)     

 2.1 Bewoners ervaren zo min 
mogelijk wateroverlast. 

2.1.1 Riolering wordt afgekoppeld en infiltratiemogelijkheden 
in de omgeving worden vergroot. 

2.1.1.1 Onderzoek naar de mogelijkheid van gescheiden 
hemelwaterafvoer bij vernieuwing van de riolering. 

Lont 

2.1 Bewoners ervaren zo min 
mogelijk wateroverlast. 

2.1.1 Riolering wordt afgekoppeld en infiltratiemogelijkheden 
in de omgeving worden vergroot. 

2.1.1.2 Onderzoek naar mogelijkheden om verstening tegen te 
gaan en ontstening te bevorderen. 

Lont 

2.2 De kwaliteit van de leefomgeving 
is hoog 

2.2.1 Het beheer van de openbare ruimte is geoptimaliseerd 
op basis van ambities en de beschikbare financiële 
middelen. 

2.2.1.1 Er vindt een herijking plaats van het uitvoeringsplan 
beheer openbare ruimte. 

Kok 

2.2 De kwaliteit van de leefomgeving 
is hoog 

2.2.2 Inrichtingseisen en richtlijnen worden vastgelegd. 2.2.2.1 Er wordt een nota parkeernormen opgesteld. Kok 
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 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 

3. Aantrekkelijke en veilige inrichting van de binnenstad     

 3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.1 Verbinding maken tussen de binnenstad en de 
Westerwal. 

Kok 

3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.2 De Visbrug wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Kok 

3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.3 In gesprek gaan met bewoners, winkeliers, NOVO, 
horeca, hulpdiensten en andere betrokkenen over de 
(on)mogelijkheden van het autoluw maken van de 'H'. 

Kok 

3.1 Binnenstad heeft een goede 
aantrekkelijke en veilige inrichting. 

3.1.1 Masterplan is voltooid in 2022. 3.1.1.4 Onderhoudsprojecten voor de binnenstad worden 
uitgevoerd conform planning Master Plan. 

Kok 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 

4. Een nieuwe wijze van afvalinzameling brengt de gemeente op weg naar 100kg restafval per persoon per jaar  

 4.1 Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke 
afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de 
afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug 
te dringen tot 100 kilo per jaar. Dit gelet op de 
door de raad 
aangenomen motie om de afvalstoffenstroom 
terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie 
van onder andere de VNG en het Ministerie van 
Infra en Milieu. 

4.1.1. Inwoners bieden minder restafval aan en meer 
grondstoffen. 

4.1.1.1 De afvalinzameling faciliteert inwoners 
door een nieuwe wijze van inzamelen. 

Lont 

4.1 Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke 
afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de 
afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug 
te dringen tot 100 kilo per jaar. Dit gelet op de 
door de raad 
aangenomen motie om de afvalstoffenstroom 
terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie 
van onder andere de VNG en het Ministerie van 
Infra en Milieu. 

4.1.1. Inwoners bieden minder restafval aan en meer 
grondstoffen. 

4.1.1.2 Inwoners worden geïnformeerd en 
geënthousiasmeerd. 

Lont 

4.1 Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke 
afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de 
afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug 
te dringen tot 100 kilo per jaar. Dit gelet op de 
door de raad 
aangenomen motie om de afvalstoffenstroom 
terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie 
van onder andere de VNG en het Ministerie van 
Infra en Milieu. 

4.1.1. Inwoners bieden minder restafval aan en meer 
grondstoffen. 

4.1.1.3 Het composteren van groen wordt 
gestimuleerd. 

Lont 

4.2 De kosten van afval inzamelen en verwerken 
nemen de komende jaren fors toe o.a. door de 
verhoging van de verbrandingsbelasting: een 
nieuwe wijze van inzamelen verlaagt de kosten. 

4.2.1 Met een nieuwe wijze van afval inzamelen lopen de 
kosten minder hoog op. 

4.2.1.1 Door minder restafval aan te bieden 
worden de verwerkingskosten lager. 

Lont 
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5. Samen met inwoners houden we de gemeente schoon en opgeruimd   

 5.1 een schone leefomgeving vergroot een gevoel 
van veiligheid en welbevinden bij inwoners; het is 
belangrijk voor de volksgezondheid. 

5.1.1 De gemeente biedt een nette en hygiënische 
leefomgeving. 

5.1.1.1 Elke maandag en vrijdag worden de 
prullenbakken geleegd. Er is 
beeldkwaliteit B (CROW) afgesproken 
voor de woonwijken en beeldkwaliteit A 
(CROW) voor de binnenstad van 
Oudewater. 

Lont 

5.1 een schone leefomgeving vergroot een gevoel 
van veiligheid en welbevinden bij inwoners; het is 
belangrijk voor de volksgezondheid. 

5.1.2 Inwoners zijn actief in zwerfafval verzamelen 
(zwerfafvalambassadeurs). 

5.1.2.1 Zwerfafvalambassadeurs worden 
gefaciliteerd. Tweemaal per jaar 
worden ze uitgenodigd voor een 
bijeenkomst (dank en uitwisseling). 

Lont 

 

Programma 3 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 

1. Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl     

 1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

1.1.1.1 Een 12-maanden zwembad realiseren op Noort 
Syde met SBZO als partner, dat past binnen de 
bestaande gemeentelijke budgettaire ruimte. 

Duindam 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

1.1.1.2 Herijken en uitvoeren nota openbare 
speelruimte. 

Kok 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

1.1.1.3 De mogelijke gevolgen bezien van de nieuwe 
BTW van de nieuwe BTW compensatie 
regelingen. 

Kok 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.2 Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het 
welzijn en het behouden en versterken van de 
zelfredzaamheid van mensen door het versterken van de 
verbinding tussen de nulde en eerstelijnszorg. 

1.1.2.1 Bevorderen van de samenwerking tussen 
sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties. 

Kok 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.2 Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het 
welzijn en het behouden en versterken van de 
zelfredzaamheid van mensen door het versterken van de 
verbinding tussen de nulde en eerstelijnszorg. 

1.1.2.2 Actief communiceren van de beschikbare 
regelingen en voorzieningen in het financieel 
mogelijk maken van sporten. 

Duindam 

1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.3 Jeugdigen, ouderen en kwetsbare inwoners voldoen aan 
de beweegrichtlijn. 

1.1.3.1 Onderhouden subsidierelaties met 
sportverenigingen, speeltuinverenigingen, 
BESMO, Sporthal Oudewater en SBZO. 

Kok 
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1.1 Alle inwoners en bezoekers kunnen 
ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Oudewater 
of in de omgeving. 

1.1.3 Jeugdigen, ouderen en kwetsbare inwoners voldoen aan 
de beweegrichtlijn. 

1.1.3.2 Ruimte geven aan nieuwe initiatieven m.b.t. 
gezondheid en bewegen. 

Kok 

1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht. 1.2.1 Het percentage inwoners met overgewicht daalt met 1%; 
het percentage inwoners dat voldoet aan de 
beweegrichtlijn stijgt met 1% (beide t.o.v. de GGD monitor 
2017). 

1.2.1.1 Uitvoeren inzet op gezond gewicht volgens de 
nota lokaal gezondheidsbeleid. 

Kok 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.1 Uitvoeren inzet op participatie van inwoners in 
een kwetsbare positie volgens de nota lokaal 
gezondheidsbeleid, onder andere op het thema 
eenzaamheid.  

Kok 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.2 Realiseren van snelle (burger) hulpverlening bij 
hartstilstanden.  

Kok 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.3 Informeren van en overleggen met eerstelijns 
(ouderen)zorg en het voorliggend veld. 

Kok 

1.3 Kwetsbare inwoners kunnen een gezond 
leven leiden. 

1.3.1 Kwetsbare inwoners hebben een netwerk van formele en 
informele gezondheids-bevorderende ondersteuning. 

1.3.1.4 Accountmanagement GGD: voorbereiden 
bestuurlijk overleg, voorbereiden zienswijzen op 
kadernota en begroting(swijzigingen). 

Kok 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.1 Coördinatie Nuchter Verstand: afspraken maken 
over preventie en handhaving. 

Kok 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.2 Invulling geven aan gerichte preventie en 
voorlichting aan mogelijke betrokken partijen 
zoals ouders, scholen, jongeren, volwassenen 
en ouderen. 

Kok 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.3 Uitvoeren inzet op alcohol- en drugsgebruik 
volgens de nota lokaal gezondheidsbeleid. 

Kok 

1.4 Het gebruik van genotmiddelen is niet 
vanzelfsprekend. 

1.4.1 Bewustwording van de gevaren van overmatig alcohol- en 
drugsgebruik en vermindering van de schadelijke 
gevolgen ervan door preventie en bewustwording centraal 
te zetten bij de bestrijding van alcohol- en 
drugsproblematiek.  

1.4.1.4 Versterken van de relatie tussen preventie en 
handhaving. 

Duindam 

 

2. Gezond en veilig opgroeien        

 2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.1 Voor jeugdigen en hun ouders is een breed aanbod aan 
lokale algemene voorzieningen beschikbaar, dat aansluit 
bij de bestaande infrastructuur als school, kinderopvang, 
(sport)vereniging en vrijwilligersorganisaties. 

2.1.1.1 We doen een inventarisatie van de behoefte aan 
algemene voorzieningen (onderdeel van 
maatschappelijke agenda). 

Duindam 
en Kok 



2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.1 Voor jeugdigen en hun ouders is een breed aanbod aan 
lokale algemene voorzieningen beschikbaar, dat aansluit 
bij de bestaande infrastructuur als school, kinderopvang, 
(sport)vereniging en vrijwilligersorganisaties. 

2.1.1.2 Verkennen doorontwikkeling jongerenwerk. Duindam  
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2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.2 Indien sprake is van (complexe) 
echtscheidingsproblematiek, is de juiste hulp tijdig 
beschikbaar en makkelijk vindbaar  

2.1.2.1 We onderzoeken de behoefte en volgen de 
aanbevelingen uit het Uitvoeringsprogramma 
Scheiden zonder Schade (in ontwikkeling door 
ministerie VWS). 

Duindam 
en Kok 



2.1 Alle jeugd groeit gezond en veilig op, 
thuis, op school en in de vrije tijd. 

2.1.3 Professionals zijn voldoende toegerust om de meldcode 
en verwijsindex volgens protocol te gebruiken  

2.1.3.1 We organiseren i.s.m. Veilig Thuis trainingen en 
bijeenkomsten voor professionals. 

Duindam 
en Kok 



 

3. We bieden jeugdigen en hun ouders hulp waar nodig      

 3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.1 We geven vervolg aan het project Verder Thuis. Duindam 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.2 Continueren en uitbreiden 
Onderwijszorgarrangementen basisonderwijs. 

Duindam 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.3 We zetten in op een sterke regionale 
samenwerking op dit thema, bijvoorbeeld door 
deel te nemen aan het op te richten platform 
voor innovatie en transformatie. 

Duindam 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.1 Jeugdigen en ouders maken t.o.v. 2018 korter gebruik 
van residentiele trajecten en maken meer gebruik van 
lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals 
gezinshuizen, pleegzorg en intensieve ambulante 
begeleiding. 

3.1.1.4 We volgen de aanbevelingen uit het regionale 
onderzoek naar de afbouw van essentiële 
functies: o.a. maatwerktafels, taskforce 
gezinsvormen. 

Duindam 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van 
Jeugdhulp. Het Stadsteam verwijst meer door naar 
Jeugdhulp dan in 2018, ten opzichte van andere 
verwijzers.  

3.1.2.1 We doen, in samenhang met o.a. 
maatschappelijke ondersteuning, een voorstel 
voor een nieuwe vorm van de toegang tot zorg, 
met de mogelijkheid tot het bieden van 
intensievere begeleiding (casemanagement). 

Duindam 
en Kok 



3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van 
Jeugdhulp. Het Stadsteam verwijst meer door naar 
Jeugdhulp dan in 2018, ten opzichte van andere 
verwijzers.  

3.1.2.2 We intensiveren en faciliteren de samenwerking 
tussen Stadsteam, huis-/jeugdartsen, SAVE en 
gemeente door terugkerende overleggen.  

Duindam 

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van 
Jeugdhulp. Het Stadsteam verwijst meer door naar 
Jeugdhulp dan in 2018, ten opzichte van andere 
verwijzers.  

3.1.2.3 We sorteren voor op een inkoop met minder 
aanbieders, binnen de huidige afspraken in 2019 
en in aanloop naar de nieuwe inkoop in 2020. 
We houden daartoe een marktconsultatie. 

Duindam 
en Kok 



3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

3.1.3.1 We ontwikkelen een Dashboard Sociaal Domein 
op basis van de beschikbare cijfers. 

Duindam 
en Kok 
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3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

3.1.3.2 In de zorgpaden bouwen we een signaal in, 
zodat de toegang weet dat zij op casusniveau 
met zorgaanbieders in overleg moeten. 

Duindam 
en Kok 



3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.4 In 2020 zit geen enkel kind of jongere langer dan drie 
maanden thuis zonder een passend aanbod van 
onderwijs en/of zorg. 

3.1.4.1 Uitvoeren notitie 'Van thuiszitten naar 
schoolgaan'. Doorontwikkelen regionale 
samenwerkingsagenda Passend Onderwijs.  

Duindam  

3.1 We zorgen voor een effectiever 
zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun 
ouders eerder zelfstandig verder kunnen 
en, zo mogelijk, de zorg sneller kan 
worden afgebouwd. 

3.1.5 Het percentage dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek). 

3.1.5.1 Opdracht geven tot uitvoering van een jaarlijks 
cliënttevredenheidsonderzoek. 

Duindam 
en Kok 



 

4. Inwoners zijn zelfredzaam       

 4.1 Inwoners vinden zoveel mogelijk 
oplossingen binnen het eigen sociaal 
netwerk. 

4.1.1 • Toename van het aantal mantelzorgers dat betrokken is 
bij hulp- en ondersteuningsvragen 
• Stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers 
• Toename van het aantal mantelzorgers dat zich 
ondersteund voelt. 

4.1.1.1 Uitvoering geven aan het 'actieplan mantelzorg':  
Inzetten op ondersteuning informele zorg 
Informatievoorziening over mogelijkheden 
mantelzorgondersteuning (waaronder 
respijtzorg). 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.1 De gemeenschap heeft aandacht voor eenzaamheid/ 
Structureel bestrijden van eenzaamheid onder ouderen: 
• Eenzaamheid onder ouderen neemt af. 

4.2.1.1 Stimuleren van samenwerking tussen partijen 
die (gezamenlijk) iets tegen eenzaamheid 
kunnen doen. 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.1 De gemeenschap heeft aandacht voor eenzaamheid/ 
Structureel bestrijden van eenzaamheid onder ouderen: 
• Eenzaamheid onder ouderen neemt af. 

4.2.1.2 Verkennen van een "lokale coalitie tegen 
eenzaamheid" 
(www.samentegeneenzaamheid.nl). 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.1 Beleidsregels ontwikkelen voor subsidies 
vrijwilligersorganisaties (welzijn). 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.2 Onderzoeken mogelijkheden inrichten platform, 
'open tafel' voor vrijwilligers, organisaties en/of 
verenigingen. 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.3 Plan van aanpak inzake mobiliseren, 
coördineren en bevorderen van de 
samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties. 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.4 Uitvoeren subsidieproces preventieve 
voorzieningen. 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.5 Accountmanagement algemene voorzieningen, 
handhaven subsidieafspraken. 

Kok en 
Duindam 
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4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.6 Verkennen mogelijkheden voor huiskamer van 
de stad - in relatie tot ontwikkeling De Klepper. 

Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.2 Vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning 
• Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is 
versterkt 
• Versterken verbinding tussen nulde- en eerstelijns zorg. 

4.2.2.7 Inzetten ondersteuning informele zorg. Kok 

4.2 Inwoners zetten zich in voor elkaar en 
voor hun omgeving. 

4.2.3 Lokale samenleving uitdagen, ruimte voor nieuwe 
initiatieven  

4.2.3.1 Onderzoek naar de potenties van 
maatschappelijk initiatievenbudget. 

Kok 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.1 Verkennen mogelijkheden voor levendige 
ontmoetingsplaats (huiskamer van de stad) - in 
relatie tot ontwikkeling De Klepper. 

Kok 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.2 Ontwikkelen indicatievrije dagbesteding Kok 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.3 Voor (met name) de doelgroep oudere inwoners 
een ontwikkelagenda maken voor de versterking 
van de verbinding tussen 0

e
- en 1

e
-lijnszorg (en 

tussen sociaal en medisch domein). 

Kok 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.1 Algemene voorzieningen sluiten aan bij de leefwereld en 
de behoefte van de inwoner 

4.3.1.4 Bestaande subsidies worden inhoudelijk getoetst 
op aansluiting bij de Maatschappelijk effecten uit 
de begroting. 

Kok 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.2 Inwoners zijn bekend met algemene voorzieningen. 4.3.2.1 Lanceren digitale sociale kaart. Kok 

4.3 Inwoners zijn zelfredzaam dankzij de 
algemene voorzieningen. 

4.3.2 Inwoners zijn bekend met algemene voorzieningen. 4.3.2.2 Bekendheid Stadsteam vergroten met een 
communicatiecampagne. 

Kok 

 

5. Inwoners die niet zelfredzaam zijn, worden actief ondersteund door de gemeente   

 5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.1 Het Stadsteam werkt efficiënter. 5.1.1.1 We doen, in samenhang met o.a. jeugd, een 
voorstel voor een nieuwe vorm van de toegang 
tot zorg, met de mogelijkheid tot het bieden van 
intensievere begeleiding(casemanagement) en 
betrekken dit bij aanbestedings-/ subsidietraject 
2020. 

Kok 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.1 Het Stadsteam werkt efficiënter. 5.1.1.2 Uitvoeren plan 'Psychisch kwetsbare inwoners 
van Oudewater'. 

Kok 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.1 Het Stadsteam werkt efficiënter. 5.1.1.3 Relatie Stadsteam en informele zorg versterken, 
Inzetten ondersteuning informele zorg. 

Kok 

5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.2 Alle meldingen bij het Stadsteam worden op een juiste 
manier afgehandeld. 

5.1.2.1 Goede signalering van Veilig Thuis zaken; 
meldcode (huiselijke geweld en 
ouderenmishandeling). 

Duindam 
en Kok 



5.1 Inwoners die niet zelfredzaam zijn, 
worden actief door het Stadsteam 
ondersteund en toegeleid naar zorg. 

5.1.3 Kwetsbare inwoners zijn naar daginvulling begeleid, 
passend bij mogelijkheden, interesses en behoeften. 

5.1.3.1 Uitvoeren project Oudewater werkt en 
deelnemen aan het hieraan gekoppelde 
onderzoeksproject. 

Kok 
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5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.1 Accountmanagement 
doorontwikkelen. 

Kok 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.2 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 



5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.3 Kwaliteitsmetingen Wmo aanbieders. Kok 

5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.4 Contractmanagement Utrecht West 
doorontwikkelen. 

Duindam 
en Kok 



5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.1 De kosten voor Wmo maatwerkvoorzieningen stijgen niet 
in 2019 t.o.v. 2018. 

5.2.1.5 Eigen bijdrageregeling en PGB-tarieven nader 
beoordelen. 

Duindam 
en Kok 



5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.2 Het percentage inwoners dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek) 

5.2.2.1 Visie op inkoop 2020 vastgesteld. Duindam 
en Kok 



5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.2 Het percentage inwoners dat 
zegt dat de kwaliteit van 
ondersteuning goed is, blijft 
minimaal op het niveau van 2017 
(Cliëntervaringsonderzoek) 

5.2.2.2 Contractmanagement Utrecht West 
doorontwikkelen. 

Duindam 
en Kok 



5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

5.2.3.2 We ontwikkelen een dashboard sociaal domein 
op basis van de beschikbare cijfers. 

Duindam 
en Kok 
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5.2 We zorgen met strategische partners voor 
meer kwaliteit en meer lokaal 
georiënteerde zorg voor onze inwoners, 
binnen de budgettaire kaders van de 
gemeente (tevens koppeling met jeugd en 
participatie). 

5.2.3 We hebben meer inzicht in het aantal, soort, kwaliteit en 
kosten van de gebruikte maatwerkvoorzieningen, dan in 
2018, waardoor we een betere en realistischer 
kostenprognose kunnen maken.  

5.2.3.2 Opdracht geven tot uitvoering van een jaarlijks 
cliënttevredenheidsonderzoek. 

Duindam 
en Kok 



 

6. Oudewaterse inwoners werken of participeren overeenkomstig hun ambities en vermogen en hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. 

  

 6.1 Inwoners die vanuit een zorginstelling of 
crisissituatie een zelfstandige woning 
nodig hebben en hier niet zelf in kunnen 
voorzien, worden gehuisvest. 

6.1.1 Inwoners hoeven na directe bemiddeling niet langer dan 3 
tot 6 maanden op een woning te wachten. 
 

6.1.1.1 Afspraken maken met Woningraat over uitstroom 
Beschermd Wonen, & Maatschappelijke opvang 
en directe bemiddeling in bijzondere gevallen. 

Duindam 
en Kok 



6.2 Ouderen kunnen zo lang mogelijk 
zelfstandig in hun eigen woning blijven 
wonen. 

6.2.1 Inwoners zijn met het oog op ouder worden. geïnformeerd 
over de noodzaak van en de mogelijkheden voor het 
aanpassen van hun eigen woning, en over de 
mogelijkheden om door te stromen naar een andere 
woning. 

6.2.1.1 Eigenaren en bewoners stimuleren maatregelen 
te nemen waaronder nieuwbouw, 
woningverbetering, doorstroming en nieuwe 
werkvormen. 

Kok 

6.3 Inwoners die niet (volledig) zelfstandig 
kunnen of willen wonen, kunnen terecht in 
een geschikte woonvorm. 

6.3.1 Inwoners die dakloos dreigen te worden, hoeven voor 
opvang niet naar Utrecht. 

6.3.1.1 Inventariseren mogelijkheden kleinschalige 
maatschappelijke opvang: in de gemeente of 
afspraken met buurgemeente(n). 

Kok 

6.3 Inwoners die niet (volledig) zelfstandig 
kunnen of willen wonen, kunnen terecht in 
een geschikte woonvorm. 

6.3.1 Inwoners die dakloos dreigen te worden, hoeven voor 
opvang niet naar Utrecht. 

6.3.1.2 Monitoren van afspraken met Woningraat en 
ontwikkelaars. 

Duindam 

6.3 Inwoners die niet (volledig) zelfstandig 
kunnen of willen wonen, kunnen terecht in 
een geschikte woonvorm. 

6.3.2 Bij nieuwbouw worden (huur) woningen zo veel mogelijk 
levensloopbestendig opgeleverd. 

6.3.2.1 Bij planontwikkeling de Schuylenburcht wordt de 
behoefte aan wooneenheden voor inwoners met 
een ondersteuningsbehoefte meegenomen. Er 
wordt ingezet op levensloopbestendige 
woningen. 

Kok 

6.4 Voor inwoners met behoefte aan een 
beschermde woonvorm, is ruimte in 
Oudewater. 

6.4.1 De komende jaren neemt de wachtlijst voor intramurale 
zorg niet verder toe. 

6.4.1.1 Bespreken met de Wulverhorst hoe uitbreiding 
verpleeghuisplekken te realiseren. 

Kok 

 

7. Voor inwoners met een ondersteuningsvraag is er een geschikte woning of (beschermde) woonvorm.   

 7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.1 We realiseren in 2019 casemanagers die 
specifiek zijn gericht op het ondersteunen van 
deze jongeren en bieden passende 
ondersteuning op meerdere leefdomeinen 
(onderwijs, wonen, zorg, werk etc.), waarbij de 
nadruk ligt op maatwerk en preventie. De 
casemanager vormt de schakel tussen 
(professionele) betrokken partijen en coacht en 
begeleidt de jongere. Deze inspanning staat in 
verbinding met de grotere overgang naar 
casemanagement, dat nog gerealiseerd moet 
worden. 

Duindam 
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7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.2 We passen een er-op-af aanpak toe om meer 
'onzichtbare' jongeren te bereiken en te 
ondersteunen richting onderwijs/zorg/werk. We 
ontwikkelen i.s.m. jongeren manieren om 
zelfaanmelding te stimuleren.  

Duindam 

7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.3 We initiëren, versterken en faciliteren 
samenwerking tussen partijen die te maken 
hebben met de (arbeids)toeleiding van deze 
jongeren. 

Duindam 

7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.4 Het in beeld brengen van de jongeren in een 
kwetsbare positie uit JOW! door te analyseren in 
hoeverre jongeren in het onderwijs zitten, werk 
of een uitkering hebben of zorg ontvangen. Op 
basis van deze analyse stellen we nadere 
prestatie-indicatoren vast. 

Duindam 

7.1 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en/of 
langdurige inactiviteit onder jongeren (16-
27) met multi-problematiek wordt 
voorkomen en neemt af.  

7.1 Jongeren in een kwetsbare positie worden in het JOW! 
ondersteund naar een passend traject. Beoogd resultaat 
in 2019 is:  
- min. 5 jongeren plaatsen op een baan of op opleiding, 
waarbij we realiseren dat 70% na 3 maanden nog in het 
onderwijs zit en/of een baan heeft. Dit kunnen jongeren 
zijn die al zijn uitgevallen of de zogenaamde niet-
uitkeringsgerechtigden.  
- nieuwe voortijdig schoolverlaters in het MBO onder de 
2% te houden 
- instroom in de uitkering van jongeren (18-26) in 2019 in 
totaal onder 6. 

7.1.1.5 Monitoren en eventueel (bij)sturen van onze 
uitvoerende partijen, zoals RBL/RMC (leerplicht) 
en Ferm Werk, op basis van onder andere de 
kwartaal- en jaarverslagen, signalen van andere 
partijen en gesprekken. Op basis van deze 
gegevens de bestuurders adviseren. 

Duindam 
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7.2 Meer Oudewaterse inwoners voorzien in 
de eigen levensbehoefte door betaald 
werk. 

7.2.1 Het aantal uitkeringen levensonderhoud bedraagt 
gemiddeld over 2019 maximaal 80. 

7.2.1.1 Voor 2019 worden met Ferm Werk concrete 
resultaatafspraken gemaakt. De prestaties van 
Ferm Werk worden gemonitord; indien nodig 
worden aanvullende activiteiten met Ferm Werk 
overeengekomen. 

Duindam 

7.2 Meer Oudewaterse inwoners voorzien in 
de eigen levensbehoefte door betaald 
werk. 

7.2.2 In 2019 wordt een percentage uitstroom (uit de uitkering) 
naar betaald werk van 20% (t.o.v. het bestand op 1 jan 
2018) gerealiseerd. 

7.2.2.1 In samenwerking met lokale ondernemers, Ferm 
Werk en het Stadsteam ontwikkelen we 
(aanvullende) activiteiten, 
voorzieningen/producten en instrumenten voor 
bijvoorbeeld statushouders en 
(jong)volwassenen met een arbeidsbeperking. 
We monitoren en sturen bij op basis van onder 
andere de kwartaal- en jaarverslagen, signalen 
van andere partijen en gesprekken. Op basis 
van deze gegevens adviseren we onze 
bestuurders. 

Duindam 

7.3 Oudewaterse werkgevers dragen bij aan 
en worden gefaciliteerd bij het bieden van 
kansen aan inwoners met een grotere 
afstand tot betaald werk. Inwoners uit het 
doelgroepenregister maken gebruik van 
deze mogelijkheden. 

7.3.1 In 2019 worden gemiddeld over het jaar 6 fte aan 
garantiebanen, 1 fte aan beschutte werkplekken en 2 fte 
aan detacheringsbanen gerealiseerd. Ook het aantal 
stageplekken en/of leerwerkplekken voor jongeren (en 
volwassenen) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
toe. 

7.3.1.1 We krijgen zicht op de inwoners die zijn 
opgenomen in het doelgroepregister en bieden 
aan hen die dat willen maatwerk ondersteuning 
(ontwikkeling basis werknemersvaardigheden en 
vakmatige vaardigheden). 

Duindam 

7.3 Oudewaterse werkgevers dragen bij aan 
en worden gefaciliteerd bij het bieden van 
kansen aan inwoners met een grotere 
afstand tot betaald werk. Inwoners uit het 
doelgroepenregister maken gebruik van 
deze mogelijkheden. 

7.3.1 In 2019 worden gemiddeld over het jaar 6 fte aan 
garantiebanen, 1 fte aan beschutte werkplekken en 2 fte 
aan detacheringsbanen gerealiseerd. Ook het aantal 
stageplekken en/of leerwerkplekken voor jongeren (en 
volwassenen) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
toe. 

7.3.1.2 We initiëren, versterken en faciliteren 
samenwerking tussen het beroepsonderwijs, 
overheid en het lokale bedrijfsleven. 

Duindam 

7.4 Oudewaterse inwoners participeren in de 
samenleving/maatschappij. 

7.4.1 De inwoners met een uitkering levensonderhoud waarvan 
Ferm Werk verwacht dat zij binnen twee jaar niet naar 
betaald werk kunnen worden begeleid, worden indien 
gewenst begeleid via het netwerk Oudewater Werkt. 

7.4.1.1 We brengen in kaart welke inwoners dit betreft 
en hoe we bereiken dat zij een betekenisvolle 
dagbesteding hebben via de Participatiewet of 
Wmo. De samenwerking tussen het Stadsteam, 
consulenten Ferm Werk en lokale ondernemers 
wordt versterkt.  

Duindam 

7.5 Zo min mogelijk inwoners van Oudewater 
hebben problematische schulden. 

7.5.1 Het aantal huishoudens met problematische schulden 
neemt af t.o.v. 2018 

7.5.1.1 Het Preventieplan 2017 wordt herzien, 
geactualiseerd en uitgevoerd om een groter 
bereik bij het voorkomen van schulden te 
realiseren. 

Duindam 

7.5 Zo min mogelijk inwoners van Oudewater 
hebben problematische schulden. 

7.5.2 Er zijn effectieve voorzieningen gericht op preventie 
schuldenproblematiek. 

7.5.2.1 Er zijn effectieve regelingen om gezinnen met 
kinderen via de zogenoemde Klijnsma gelden te 
ondersteunen. 

Duindam 
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Programma 4 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 1. Bibliotheek versterkt de vitale, aantrekkelijke stad; persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid & (economische) vitaliteit 

1.1 Bibliotheek draagt bij aan de 
doelen in het sociaal domein (zie 
ook programma 3 
maatschappelijke ondersteuning 
& betrokkenheid). 

1.1.1 We brengen de basis op orde: evenwichtig regionaal 
financieringsarrangement bibliotheek Het Groene Hart. 

1.1.1.1  Convenant regionale samenwerking Woerden, 
Oudewater en Montfoort. 

Kok 

    

1.1 Bibliotheek draagt bij aan de 
doelen in het sociaal domein (zie 
ook programma 3 
maatschappelijke ondersteuning 
& betrokkenheid). 

1.1.2 Inventarisatie van kansen in De Klepper. 1.1.2.1 Bibliotheek draagt bij aan verbinding van het voorveld, 
dicht op de leefwereld van inwoners (samenwerking 
met vrijwilligersorganisaties, onderwijs en partners 
arbeidsparticipatie). 

Kok 

    

 

2. Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven   

     
2.1 Bedrijventerrein Tappersheul 

vormt een functioneel, 
aantrekkelijk en duurzame 
vestigingslocatie voor 
Oudewaterse bedrijven. 

2.1.1 Keurmerk Veilig Ondernemen-B behouden. 2.1.1.1 Gemeente werkt samen met partners w.o. BIZ-
vereniging Tappersheul (VITAP), politie en 
veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig 
bedrijventerrein Tappersheul. 

Duindam 

    

 

3. Economische vitaliteit verbeteren       

     
3.1 Ondernemers en 

ondernemersverenigingen kennen 
de weg naar en het ambtelijk 
apparaat (ondernemersloket/EZ-
medewerkers) kent het lokale 
bedrijfsleven. 

3.1.1 Een verbeterd economisch klimaat gemeten in het 
ondernemerspeil, deze meting vindt om het jaar plaats. 
(Laatste keer in 2018) 

3.1.1.1 Gemeente (college en raad) en de gezamenlijke 
ondernemersverenigingen komen tweemaal per jaar 
bestuurlijk samen in kader van opvolging acties uit de 
Economische Agenda.  

Duindam 

    

3.1 Ondernemers en 
ondernemersverenigingen kennen 
de weg naar en het ambtelijk 
apparaat (ondernemersloket/EZ-
medewerkers) kent het lokale 
bedrijfsleven. 

3.1.1 Een verbeterd economisch klimaat gemeten in het 
ondernemerspeil, deze meting vindt om het jaar plaats. 
(Laatste keer in 2018) 

3.1.1.2 Ondernemersloket/ gemeentelijk aanspreekpunt. Duindam 

    

3.1 Ondernemers en 
ondernemersverenigingen kennen 
de weg naar en het ambtelijk 
apparaat (ondernemersloket/EZ-
medewerkers) kent het lokale 
bedrijfsleven. 

3.1.1 Een verbeterd economisch klimaat gemeten in het 
ondernemerspeil, deze meting vindt om het jaar plaats. 
(Laatste keer in 2018) 

3.1.1.3 In projectgroepen (Creatief ruimtegebruik, Innovatieve 
vervoersconcepten Binnenstad en Buitengebied en 
Oudewater Werkt) wordt gewerkt aan concrete 
resultaten om de economie van Oudewater te 
versterken. 

Duindam 

    

 

4. Oudewater op de kaart als aantrekkelijke gemeente om te recreëren   

     
4.1 Inwoners en bezoekers uit de 

directe omgeving waarderen de 
gemeente om hun vrijetijd door te 
brengen. 

4.1.1 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend 
om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden 
recreatie. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan 
worden gemeten door deelname aan 
koopstromenonderzoek. Dit onderzoek wordt om het 
jaar gehouden.  

4.1.1.1 Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma 
Recreatie en Toerisme. 

Lont 
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4.1 Inwoners en bezoekers uit de 
directe omgeving waarderen de 
gemeente om hun vrijetijd door te 
brengen. 

4.1.1 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend 
om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden 
recreatie. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan 
worden gemeten door deelname aan 
koopstromenonderzoek. Dit onderzoek wordt om het 
jaar gehouden.  

4.1.1.2 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie 
(aanlegplekken en uitbreiding routenetwerk). 

Groeneweg 

    

 

5. Oudewater draagt bij aan een duurzamere wereld o.g.v. CO2 reductie, energietransitie en voorkomen van afval. 

     5.1 Oudewater wordt duurzamer. 5.1.1 Oudewater is in 2021 x% duurzamer. 5.1.1.1. Opstellen breed duurzaamheidsplan over meerdere 
thema's samen met bewoners, ondernemers en 
belangenverenigingen binnen Oudewater. 

Lont 
    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.1  Op basis van de analyse van energieverbruik en CO2 
uitstoot van de regionale energiestrategie stellen we 
een actieplan op om de CO2 uitstoot in 2030 met 50% 
te reduceren t.o.v. 2015. Het actieplan zal ook een 
uitvoeringsagenda bevatten waarin aangegeven wordt 
wanneer de warmteplannen ontwikkeld worden, 
wanneer het afwegingskader voor energieopwekking 
wordt opgesteld, wanneer het onderzoek naar warmte 
koude opslag wordt uitgevoerd, welke rol het 
energieloket krijgt en welke uitvoeringsbudgetten 
daarvoor nodig zijn. Ook onderzoeken we de behoefte 
aan aanvullende fondsen, zoals bv. een revolverend 
fonds. Wij laten bewoners, ondernemers en 
belangenverenigingen binnen Oudewater participeren 
bij het uitwerken van het energieactieplan. 

Lont 

    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.2 Wij zetten een energieloket in als eerste aanspreekpunt 
voor inwoners.  

Lont 
    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.3 Wij stellen een plan van aanpak op om maatschappelijk 
vastgoed te verduurzamen, cf. Klimaatakkoord voor half 
2019 (naast budget voor het bijstellen van de 
meerjarenonderhoudsplanningen is ook budget voor het 
realiseren van de maatregelen nodig). 

Lont 

    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.4 100 woningen aardgasvrij. Lont 
    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.1 Eind 2021 hebben we 5% CO2 reductie t.o.v. 2015. 5.2.1.5 Warmtetransitieplannen voor bestaande wijken 
opstellen. 

Lont 
    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.2 Nieuwbouw wordt aardgasvrij en energieneutraal. 5.2.2.1 Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties stimuleren we 
op de norm aardgasvrij en streven we naar 
energieneutraal. 

Lont 
    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.3 In 2021 is er meer energieopwekking door o.a. WKO, 
windenergie en zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

5.2.3.1 Opstellen afwegingskader voor duurzame energie 
opwekking, waaronder windenergie, zonne-energie en 
warmte koude opslag. 

Lont 
    

5.2 Minder CO2 uitstoot. 5.2.3 In 2021 is er meer energieopwekking door o.a. WKO, 
windenergie en zonnepanelen op bedrijfsdaken. 

5.2.3.2 Onderzoek naar mogelijkheden warmte-koude opslag 
binnen de gemeente. 

Lont 
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6. Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de gemeente Oudewater   

     
6.1 De kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving op peil houden 
gelet op de ontwikkelingen die op 
de gemeente afkomen. 

6.1.1 Een goed woon- en leefklimaat in de gemeente 
Oudewater. Dit is op dit moment (nog) niet meetbaar 
(SMART) te formuleren. In 2020 Omgevingswet zullen 
milieuthema's concreter neergezet worden.  

6.1.1.1  Uitvoeringsplan Oudewater-ODRU: jaarlijks wordt een 
zo SMART mogelijk uitvoeringsplan voor milieutaken 
opgesteld en uitgevoerd. Ontwikkelingen die in 2019 
worden gevolgd zijn met name geluidsoverlast, 
milieuklachten en Omgevingswet.  

Lont 

    

6.1 De kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving op peil houden 
gelet op de ontwikkelingen die op 
de gemeente afkomen. 

6.1.1 Een goed woon- en leefklimaat in de gemeente 
Oudewater. Dit is op dit moment (nog) niet meetbaar 
(SMART) te formuleren. In 2020 Omgevingswet zullen 
milieuthema's concreter neergezet worden.  

6.1.1.2 Voor milieu is structureel en incidenteel extra budget 
nodig ten behoeve van het opstellen van een proactief 
plan asbest (incidenteel), meer milieu-inzet in plannen 
en projecten, meer klachten, nieuwe 
aandachtsgebieden energiehandhaving en 
asbestverwijdering, verplichte overdracht van 
bodemtaken, taken indirecte lozingen, BOR taken wet 
WTH en het wegvallen provinciale subsidie externe 
veiligheid. 

Lont 

    

 

7. PHO Monumenten en Cultuurhistorie        

     
7.1 Oudewaternaren (en vooral 

jongeren) zijn zich bewust van 
onze lokale en regionale 
geschiedenis en we laten ze 
beleven waar wij vandaan komen. 

7.1.1 Het ontwikkelen van speerpuntenbeleid van onze 
monumenten, voortbordurend op de cultuurhistorische 
waardenkaart. 

7.1.1.1 analyse van de cultuurhistorische waardenkaart en het 
uitwerken van scenario’s voor speerpuntenbeleid ter 
bescherming, behoud, versterking van ons cultureel 
historisch erfgoed. 

Lont 
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1. Alle kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen, ongeacht achtergrond, beperkingen of financiële situatie.   

     1.1 Onderwijshuisvesting:  
de beschikbare klaslokalen 
worden efficiënt gebruikt. 

1.1.1 Minder leegstaande lokalen. 1.1.1.1 Onderzoek doen naar de aanpak van leegstand van 
klaslokalen.  

Duindam 
    

1.1 Onderwijshuisvesting:  
de beschikbare klaslokalen 
worden efficiënt gebruikt. 

1.1.1 Minder leegstaande lokalen. 1.1.1.2 Op basis van het onderzoek een plan van aanpak 
maken voor de leegstand van klaslokalen. 

Duindam 
    

1.2 Doorgaande leerlijn: 
er is een doorgaande leerlijn van 
kinderopvang naar primair 
onderwijs. 

1.2.1 De doorgaande leerlijn van kinderopvang naar primair 
onderwijs is versterkt. 

1.2.1.1 Onderzoeken op welke manier de doorgaande leerlijn 
versterkt kan worden. 

Duindam 

    

1.2 Doorgaande leerlijn: 
er is een doorgaande leerlijn van 
kinderopvang naar primair 
onderwijs. 

1.2.1 De doorgaande leerlijn van kinderopvang naar primair 
onderwijs is versterkt. 

1.2.1.2 Onderzoek doen naar de wenselijkheid van de vorming 
van een integraal kindcentrum (IKC). 

Duindam 

    

1.3 Peuteropvang:  
De ontwikkeling van peuters 
wordt gestimuleerd op een 
voorschoolse voorziening. 

1.3.1 Financieel toegankelijke peuteropvang voor meer 
ouders. 

1.3.1.1 Peuteropvangtoeslag voor 5 uur peuteropvang wordt 
inkomensafhankelijk. 

Duindam 

    

1.3 Peuteropvang:  
De ontwikkeling van peuters 
wordt gestimuleerd op een 
voorschoolse voorziening. 

1.3.1 Financieel toegankelijke peuteropvang voor meer 
ouders. 

1.3.1.2 Onderzoek doen naar de mogelijkheid om geïndiceerde 
peuteropvangtoeslag voor 10 uur peuteropvang aan te 
bieden (waarvan 5 uur inkomensafhankelijk).  

Duindam 

    

1.4 Speciale voorzieningen onderwijs:  
Alle kinderen kunnen hun talenten 
ontwikkelen, ongeacht 
achtergrond of beperkingen. 

1.4.1 Er is passend aanbod voor kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften. 

1.4.1.1 Onderzoek doen naar de mogelijkheden om speciale 
voorzieningen in het onderwijs aan te bieden in de 
gemeente Oudewater. 

Duindam 

    

 

2. Alle inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl     

     2.1 Alle inwoners en bezoekers 
kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) 
achtergrond spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente 
Oudewater of in de omgeving. 

2.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

2.1.1.1 Een 12-maanden zwembad realiseren op Noort Syde 
met SBZO als partner, dat past binnen de bestaande 
gemeentelijke budgettaire ruimte. 

Duindam 

    

2.1 Alle inwoners en bezoekers 
kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) 
achtergrond spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente 
Oudewater of in de omgeving. 

2.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

2.1.1.2 Herijken en uitvoeren nota openbare speelruimte. Kok 

    

2.1 Alle inwoners en bezoekers 
kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) 
achtergrond spelen, sporten en 
bewegen in de gemeente 
Oudewater of in de omgeving. 

2.1.1 Er zijn voldoende passende faciliteiten om te kunnen 
bewegen tegen aanvaardbare kosten. 

2.1.1.3 De mogelijke gevolgen bezien van de nieuwe BTW van 
de nieuwe BTW compensatie regelingen. 

Kok 

    



 

58 

 

Programma 6 

 

 Maatschappelijk effect   Resultaat   Inspanning Pfh Resul-
taat 

 

1. In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen in betaalbare en geschikte woningen. 

     
1.1 Voor inwoners die een woning 

willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.1 Toename van de woningvoorraad met 30 woningen per 
jaar. 

1.1.1.1 Projectontwikkeling woningbouwprojecten voortvarend 
oppakken. 

Duindam 

    

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.1 Toename van de woningvoorraad met 30 woningen per 
jaar. 

1.1.1.2 Vertaling van de Woonvisie naar de 
locatieprogramma's. 

Duindam 

    

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.2 Het optimaliseren van de mogelijkheden om sociale 
huurwoningen toe te wijzen aan inwoners van 
Oudewater. 

1.1.2.1 Nieuwe, regionale huisvestingsverordening vaststellen. Duindam 

    

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.3 Jaarlijkse Prestatieafspraken met Woningraat. 1.1.3.1 Met Woningraat maken we Prestatieafspraken over de 
nieuwbouw- en verduurzamingsopgave. 

Duindam 
en Lont 



    

1.1 Voor inwoners die een woning 
willen in Oudewater is een voor 
hen passende woning 
beschikbaar 

1.1.4 Alternatieven voor huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten. 

1.1.4.1 Onderzoek naar alternatieven voor huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten. 

Duindam 

    

  2. De gebiedsontwikkelingen met als doel moderne stedelijke woon/werkgebieden passend bij Oudewater. 

     
2.1 Locatieontwikkeling Westerwal 2.1.1 De “Visie herontwikkeling Westerwal” is opgesteld en 

ter vaststelling voorgelegd aan gemeenteraad. Er wordt 
gestart met parallel traject van opstellen 
beeldkwaliteitplan (BKP) en aansluitend het 
bestemmingsplan.  
Met projectontwikkelaar wordt een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 

2.1.1.1 Opstellen van een beeldkwaliteitsplan (BKP) en het 
uitvoeren van verdiepende onderzoeken (archeologie, 
bodemverontreiniging, afstemming met HDSR etc.  
Nadere uitwerking van visie tot plan in samenspraak 
met klankbordgroep omwonenden. 
Tevens verkennen of plangebied vergroot kan worden 
i.r.t. cultuurhistorische waarde. 

Kok 

    

2.2 Locatieontwikkeling Oranje 
Bolwerck 

2.2.1 Realisatie (starters-) woningen op Oranje Bolwerck. 2.2.1.1. Uitvoeren van bouwplannen en start van de bouw 
Oranje Bolwerck. 

Duindam 
    

2.3 Locatieontwikkeling 
Schuylenburcht 

2.3.1 In 2019 ligt er een goedgekeurde visie voor dit gebied 
ten aanzien van de functionele invulling (Wonen en 
zorg), de relatie met de binnenstad en de 
parkeeropgave. 

2.3.1.1 Opstellen van een (woningbouw)programma en 
stedenbouwkundige visie in overleg met stakeholders, 
waaronder de locatie-eigenaar. 

Kok 

    

2.4 Locatieontwikkeling 
Wijngaardstraat 

2.4.1 Op de locatie van het oude Ziekenhuis worden nieuwe 
sociale huurwoningen gerealiseerd. 

2.4.1.1 Het beeldkwaliteitsplan uitwerken in een 
bestemmingsplan en omgevingsvergunning. 

Duindam 
    

2.5 Locatieontwikkeling  

Tappersheul III 

2.5.1 Tappersheul III uitbreiden met nieuwe bedrijfskavels en 
omleggen groenzone. 

2.5.1.1 Kavels uitgeven aan bedrijven en groenzone omleggen. Duindam 
    

2.6 Meer zeggenschap voor inwoners 
over hun fysieke leefomgeving 
(Programma Omgevingswet 
Woerden en Oudewater). 

2.6.1 De regionale omgevingsvisie Lopikerwaard zal ter 
vaststelling worden aangeboden.  

2.6.1.1 Begin 2019 wordt gestart met het opstellen van een 
ambitiedocument. 

Duindam 
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2.6 Meer zeggenschap voor inwoners 
over hun fysieke leefomgeving 
(Programma Omgevingswet 
Woerden en Oudewater). 

2.6.2 Er wordt een startnotitie m.b.t. de Ambitie voor de 
Omgevingsvisie aan de raad aangeboden, waarin het 
onderwerp participatie ook aan bod zal komen. 

2.6.2.1 Begin 2019 starten de projectgroepen Omgevingsvisie 
en Participatie. 

Duindam 

    

2.6 Meer zeggenschap voor inwoners 
over hun fysieke leefomgeving 
(Programma Omgevingswet 
Woerden en Oudewater). 

2.6.3 Er wordt een startnotitie Omgevingsplan aan de raad 
aangeboden, waarin uitgangspunten worden 
geformuleerd voor de wijze waarop wij een nieuwe set 
aan regels m.b.t. de fysieke leefomgeving ontwerpen, 
die past bij de gewenste bestuurlijke rol. 

2.6.3.1 Begin 2019 start de projectgroep Omgevingsvisie. Duindam 

    

2.7 Ons digitale loket levert 
inwoners/klanten de benodigde 
informatie m.b.t de fysieke 
leefomgeving  

2.7.1 Wij zorgen ervoor dat wij kunnen aansluiten op het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en inzicht kunnen 
bieden in het vergunningproces. 

2.7.1.1 Begin 2019 start de projectgroep DSO. Duindam 

    

  3. Verduurzaming en optimaliseren van gemeentelijke accommodaties   

     
3.1 Verduurzaming van het 

gemeentelijk vastgoed. 
3.1.1. In 2022 zijn de geschikte gemeentelijke panden 

verduurzaamd. 
3.1.1.1 In 2019 wordt budget aangevraagd voor het opstellen 

van businesscases ten aanzien van de verduurzaming 
van de gemeentelijke gebouwen. 

Duindam 
    

3.2 Optimaal gebruik maatschappelijk 
vastgoed en sportvoorzieningen. 

3.2.1 De gemeente heeft een strategie ten aanzien van de 
Klepper. 

3.2.1.1 Opstellen handelingsperspectief voor de Klepper als 
huiskamer van de stad. 

Kok 
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1. Houdbare gemeentefinanciën        

     1.1 Baten en lasten reëel en 
structureel in evenwicht. 

1.1.1 Het begrotingssaldo in 2019 is minimaal 0. 1.1.1.1 Opstellen begroting. Lont 
    

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.1 Opstellen toetsings- en normenkader. Lont 
    

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.2 Uitvoeren Interne Controle (IC)/ verbijzonderde interne 
controle (VIC). 

Lont 
    

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.3 Opstellen jaarrekening. Lont 
    

1.2 Uitgaven zijn rechtmatig. 1.2.1 In 2019 wordt een goedkeurende accountantsverklaring 
behaald. 

1.2.1.4 Monitoring beheersmaatregelen. Lont 
    

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.1 Opstellen concernkaders. Lont 
    

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.2 Opstellen van transparante P&C documenten. Lont 
    

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.3 Actualisatie notitie Financiële Sturing. Lont 
    

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.1 Uit een peiling ten einde van 2019 met raad en 
auditcommissie blijkt dat de financiële informatie- 
voorziening transparant is. 

1.3.1.4 Organiseren terugblik met de raad en auditcommissie. Lont 
    

1.3 Gezond financieel bewustzijn. 1.3.2 Er worden géén voorstellen gedaan zonder dekking 
binnen programma. 

1.3.2.1 Toetsen en handhaven concernkaders en gesprek 
aangaan met partners (positieve gedragsbeïnvloeding 
/confrontatie). 

Lont 
    

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid. 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 213a onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.1 Opstellen onderzoeksplannen. Lont 
    

1.4 Doelmatige besteding van 
middelen en doeltreffende 
uitvoering beleid. 

1.4.1 In 2019 worden twee artikel 213a onderzoeken 
uitgevoerd. 

1.4.1.2 Uitvoeren 213a onderzoeken. Lont 
    

 

 


