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Onderwerp: 
Beantwoording rondvragen over de voortgang van de Kracht van Oudewater 

Kennisnemen van: 

Beantwoording rondvragen over de voortgang van de kracht van Oudewater 

Inleiding: 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CDA tijdens de vergadering van het forum Samenleving 
van 10 september 2018. 

Kernboodschap: 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het correct dat wij aannemen dat de qeofferteerde 24500 euro meer een rekening is van uitgevoerd 
werk? En dus betaald dient te wordenfisV? 

Het klopt dat de gemeente The Alignment House de C24.500 heeft betaald voor verleende werkzaamheden 
voor dit traject. De C24.500,- zijn de proceskosten voor de programma's binnen de Kracht van Oudewater, 
denk hierbij aan het ontwikkelen van de Kracht van Oudewater, het opzetten van de programma's en het 
organiseren van bijeenkomsten. 



2. In het kader van de huidige ontwikkelingen rond vrijwilligerswerk is het misschien niet realistisch om te 
denken dat burgers de kracht van Oudewater vrijwillig op gaan pakken. The Alignment House wil verder 
maar vraagt hier geld voor. Heeft het college al een idee hoe de kracht van Oudewater toekomst behoudt? 

Zoals in de raadsinformatiebrief 18R.00430 op 10 juli 2018 staat beschreven is de Kracht van Oudewater 
voortgekomen uit de Oudewaternaren zelf. Het college bekijkt waar de opbrengsten van de Kracht van 
Oudewater, de verschillende programma's, geborgd kunnen worden. Elk binnen de vakafdelingen en de 
maatschappelijke organisaties die daarbij horen. Zo worden de programma's "winterprogrammering" en 
"actief ontdekken" uit de Kracht van Oudewater opgepakt met inachtneming van de huidige behoeften van 
geïnteresseerde inwoners, vrijwilligers en deelnemers aan het TCPO (Toeristisch Cultureel Platform 
Oudewater), waaronder STRO en de NOVO. Gebaseerd op de behoeften van deze stakeholders en de 
visie van de Kracht van Oudewater wordt een uitvoeringsdocument opgesteld in samenspraak tussen 
bovengenoemde organisaties en de gemeente. Hierin wordt geïnventariseerd wat er door de stakeholders, 
ondersteund door de gemeente, kan worden uitgevoerd. De andere programma's "wonen in Oudewater" en 
"magnetenaanpak" worden ondergebracht bij de betreffende vakafdelingen. 

3. Wanneer kan de raad de plannen voor een vervolg van de kracht van Oudewater verwachten? 

Het college bekijkt waar de opbrengsten van de verschillende programma's uit de Kracht van Oudewater 
geborgd kunnen worden. Er wordt zo spoedig mogelijk een start gemaakt met de gesprekken over het 
uitvoeringsdocument recreatie en toerisme met bovengenoemde stakeholders. 
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