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De raad besluit: 
 

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de 
begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan te passen: 

 
 
 
 

Dynamisch meerjarenperspectief begroting 2020 - 2024 gemeente Oudewater

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo Begroting na vaststelling raad 722 -83.354 -63.786 39.310 39.310

September- en decembercirculaire 325.320 473.862 386.354 344.857 448.302

Impuls t.b.v. winkeliers binnenstad (collegebesluit 3 maart 2020) -24.000 0 0 0 0

Electrakasten  (investering 42.000 euro )afschrijving 10 jaar -4.830 -4.767 -4.704 -4.641

PvA Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (fase 3) -8.589 -3.221 0 0 0

Schades openbare verlichting -9.200 PM PM PM PM

Vitens -verlaging dividend -8.000 -12.419 -12.419 -6.209 -6.208

Subsidie Bibliotheek -12.750 -12.750 -12.750 -12.750 -12.750

Lagere baten Eigen bijdrage CAK -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

BNG verlaging dividend -39.933 -39.933 -39.933 -39.933 -39.933

Uitbesteding uitzoeken ambities Oudewater voor begrotingsbehandeling -30.000 0 0 0 0

Verzekeringen -11.055 -11.055 -11.055 -11.055 -11.055

Raadsbesluit (budget) Overhevelingen 2019 (20R.00122) -584.002 0 0 0 0

Budgetoverheveling energietaken, warmtevisie, wijkaanpak en comm. 80.000 -80.000 0 0 0

Botenhelling 17.400 0 -17.400 0 0

Asfalverharding (vanuit 2019) 12.126 0 0 0 0

Onkruidbestrijding 18.517 0 0 0 0

Sociale weerbaarheidstraining (Rots & Water) 15.600 0 0 0 0

Saldo meerjarenbegroting generaal -277.844 206.300 204.244 289.516 393.025



Pagina 2 van 12 
 

2. Kaderstellend de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen en (vervangings)-investeringen op 
te nemen in de begroting 2021-2024: 

 

 
 

3. Om de budgettair neutrale exploitatiebudgetten neutraal op te nemen in de begroting 2021-
2024; 

 
 

4. Het college opdracht te geven om de genoemde ambities verder uit te werken en de keuzes 
voor te leggen in het voorstel voor de begroting 2021-2024. 

 

Inleiding:  

Wat nu voorligt is de Voorjaarsrapportage-Kadernota. Naast de bijstelling van het begrotingsjaar 
2020 geeft de raad in dit document ook de kaders aan waarmee het college de begroting 2021-2024 
gaat opstellen. 
Er zijn verschillende financiële blokken te herkennen: 

A. Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2020-2023; 
B. Onvermijdelijke ontwikkelingen; 
C. Afval en heffingen; 
D. Ambities. 

 
Sluitende meerjarenbegroting 
Na het verwerken van de mutaties van de Voorjaarsnota heeft het jaar 2020 een tekort, maar laten 
de jaren erna overschotten zien. Na verwerking van de onvermijdelijke ontwikkelingen en 
(vervangings-) investeringen zijn de jaren 2021-2024 nog steeds iets positief. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de nieuwe begroting nog moet worden opgesteld met al zijn mutaties waaronder 
loon- en prijsstijgingen, kosten gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van de 
meicirculaire van de Algemene Uitkering. Naar verwachting zal er weinig tot geen ruimte zijn voor 
ambities. 
 
 

OMSCHRIJVING 2021 2022 2023 2024

Stijging kosten WMO begeleiding, kort verblijf en HH 30.000 30.000 30.000 30.000

Compensatie verschil CPI en index GWW 59.000 59.000 59.000 59.000

Stijging kosten maatwerk Jeugd (II) 81.000 81.000 81.000 81.000

Stijging kosten WMO hulpmiddelen 10.000 10.000 10.000 10.000

Gevolgen PFAS mbt baggeren 6.000 6.000 6.000 6.000

Vervanging gladheidsmeetstation 0 0 0 3000

Investering Masterplan Oudewater 2024 bovengronds 0 0 0 0

Vervanging bomen 0 0 0 0

Vervanging verharding Lange Linschoten (voorbereiding) 0 0 0 28.000

Vervanging verharding Lange Linschoten (uitvoering) 0 0 0 0

Kademuren en bruggen (VERVANGING) 0 0 0 0

Vervangingsplan wagenpark Oudewater 0 6.160 41.448 67.146

Totaal 186.000 192.160 227.448 284.146

OMSCHRIJVING 2021 2022 2023 2024

Vergoeding oud papier 22.500 22.500 22.500 22.500

lagere  Inkomsten vergoeding PMD 40.000 56.000 56.000 56.000

Kosten verwerken PMD -67.500 -77.500 -77.500 -77.500

Kosten inzamelen oud papier 19.000 19.000 19.000 19.000

Kosten inzamelen PMD door CYCLUS 12.567 13.830 10.567 10.567

Kosten inzamelen en verwerking restafval en  GFT 800 7.604 14.611 21.828

Kostenstijging verwerken van restafval en gft afval 135.080 153.380 153.380 153.380

Totaal 162.447 194.814 198.558 205.775
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De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 186 van de Gemeentewet 
Financiële verordening Oudewater 2020 
Nota Financiële Sturing 2019 

Beoogd effect: 

Met deze Voorjaarsnota 2020 - Kadernota 2021 e.v. willen wij bereiken dat de budgetten uit de 
begroting 2020-2024 worden bijgesteld en de kaders aan het college worden meegegeven voor het 
opstellen van de begroting 2021-2024.  

Argumenten: 

1. A. Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2020-2023 
2. Allereerst komen de financiële mutaties / het dynamisch meerjarenperspectief aan de orde. Deze 

zijn opgenomen in onderstaande tabel: 
3.  

 
 
Toelichting op tabel: 
 
September- en decembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds 
Dit zijn de positieve gevolgen van de september- en decembercirculaire van de Algemene Uitkering 
ten opzichte van de ramingen in de begroting 2020-2023. 
 
Impuls ten behoeve van winkeliers binnenstad 
Het eenmalige bedrag is bedoeld om impulsen te geven om de binnenstad te ondersteunen, zeker in 
deze Coronatijd.  
 
Plan van aanpak Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (fase 3) 
In juni 2019 is een plan van aanpak voor de werkwijze, procesontwerp, fasering en organisatie van 
het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP) vastgesteld. Hoewel het plan van 
aanpak een globale omschrijving van alle vier de fasen om tot het REP te komen bevat, lag de focus 
voornamelijk op eerste twee fases van het REP: 

1. Het zetten van een stip op de horizon tot 2040 (bouwstenen); 
2. Het opstellen van een contour van het ruimtelijk perspectief (beoordelingskader en 

ruimtelijke contour). 
Nu fase 2 bijna is afgerond, is er behoefte aan een nader uitgewerkt plan van aanpak voor fase 3 
van het REP. Fase 3 richt zich op het opstellen van een definitief integraal ruimtelijk perspectief tot 
2040. De bijbehorende benodigde budgetten zijn in deze voorjaarsnota meegenomen. 

Dynamisch meerjarenperspectief begroting 2020 - 2024 gemeente Oudewater

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo Begroting na vaststelling raad 722 -83.354 -63.786 39.310 39.310

September- en decembercirculaire 325.320 473.862 386.354 344.857 448.302

Impuls t.b.v. winkeliers binnenstad (collegebesluit 3 maart 2020) -24.000 0 0 0 0

Electrakasten  (investering 42.000 euro )afschrijving 10 jaar -4.830 -4.767 -4.704 -4.641

PvA Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (fase 3) -8.589 -3.221 0 0 0

Schades openbare verlichting -9.200 PM PM PM PM

Vitens -verlaging dividend -8.000 -12.419 -12.419 -6.209 -6.208

Subsidie Bibliotheek -12.750 -12.750 -12.750 -12.750 -12.750

Lagere baten Eigen bijdrage CAK -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

BNG verlaging dividend -39.933 -39.933 -39.933 -39.933 -39.933

Uitbesteding uitzoeken ambities Oudewater voor begrotingsbehandeling -30.000 0 0 0 0

Verzekeringen -11.055 -11.055 -11.055 -11.055 -11.055

Raadsbesluit (budget) Overhevelingen 2019 (20R.00122) -584.002 0 0 0 0

Budgetoverheveling energietaken, warmtevisie, wijkaanpak en comm. 80.000 -80.000 0 0 0

Botenhelling 17.400 0 -17.400 0 0

Asfalverharding (vanuit 2019) 12.126 0 0 0 0

Onkruidbestrijding 18.517 0 0 0 0

Sociale weerbaarheidstraining (Rots & Water) 15.600 0 0 0 0

Saldo meerjarenbegroting generaal -277.844 206.300 204.244 289.516 393.025
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Vervanging electrakasten markt 
In verband met de veiligheid moeten de  electrakasten op de markt worden vervangen. 
 
Schades openbare verlichting 
Dit betreft schade aan de openbare verlichting die moet worden gemaakt, maar waarvan de kosten 
niet kunnen worden verhaald. 
 
Verlaging dividend Vitens 
Het nettoresultaat van Vitens over boekjaar 2019 bedraagt € 11,1 miljoen. 
Ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteit 29,2% (2018: 30,2%), hiermee voldoet Vitens niet aan de 
continuïteitsdoelstelling van een solvabiliteit van minimaal 30%. 
Daarom wordt er geen dividend over 2019 uitgekeerd. Ook voor de komende jaren 2020 -2022 is de 
verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van de lage WACC (gewogen 
gemiddelde kosten van het vermogen  (Voor 2020 en 2021: 2,75%)) en het hoge investeringsniveau 
voor de komende jaren. Hierdoor kan Vitens niet voldoen aan de continuïteitsdoelstelling zoals 
opgenomen in het Financieel beleid. 
 
Subsidie Bibliotheek 
In de begroting 2020-2023 is ten onrechte uitgegaan van de lagere huur die de bibliotheek zou gaan 
betalen na verplaatsing. 
 
Lagere baten eigen bijdrage CAK 
Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief (vast tarief voor eigen bijdragen) voor wmo 
voorzieningen krijgen gemeenten minder inkomsten. 
 
Verlaging dividend BNG 
De nettowinst over 2019 bedroeg 163 miljoen (2018 337 miljoen). De belangrijkste oorzaken van de 
daling van de nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en 
hogere afwaarderingen voor kredietverliezen. Door de winstdaling wordt er minder dividend 
uitgekeerd. De BNG acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 
2020 e.v. omdat een betrouwbare uitspraak over het resultaat financiële transacties niet mogelijk is. 
 
Uitbesteding uit te zoeken zaken : Ambities Oudewater 
Onder punt D. van de Voorjaarsnota-Kadernota worden de ambities omschreven die wij hebben. Om 
zaken goed uit te zoeken voor de komende begrotingsbehandeling dit jaar is extra capaciteit 
noodzakelijk. Hierdoor wordt het mogelijk de financiën en de inhoud om een goede manier aan uw 
raad te kunnen presenteren bij de begrotingsbehandeling. 
 
Gemeentelijke verzekeringen 
Naar aanleiding van een gehouden Europese aanbesteding zijn de premies van de verzekeringen 
verhoogd. 
 
Budgetoverhevelingen (20R.00122) 
De budgetoverhevelingen konden niet worden gedekt uit het saldo van de jaarrekening 2019. Met 
uw raad is afgesproken dat de ruimte voor deze overhevelingen vervolgens moet worden gevonden 
in het begrotingsjaar 2020, of binnen de budgetoverhevelingen zelf. De organisatie is gevraagd om 
nogmaals kritisch te kijken naar de noodzaak van de budgetoverhevelingen en daar waar nog geen 
opdracht is gegeven, de mogelijkheid te onderzoeken om deze te verlagen, te schrappen of door te 
schuiven. De eerste resultaten zijn meegenomen in deze voorjaarsnota. Het betreft de volgende 
mutaties: 
 

 Energietaken, warmtevisie, wijkaanpak en communicatie 
De totale budgetreservering is € 160.000,--. Deze kan over 2 jaar worden verdeeld. 

 Aanleg botenhelling 
De aanleg van de botenhelling op de gewenste locatie in de binnenstad is niet mogelijk. 
Bekeken wordt nu om deze in te brengen in de ontwikkeling van de Westerwal. Het budget 
is nu opgenomen in 2022. Getracht wordt nog de kosten lager te krijgen door hier met de 
ontwikkelaar in overleg te treden. 

 Asfaltverharding 
Dit budget kan worden geschrapt. De werkzaamheden van 2019 zijn nog niet uitgevoerd. 

 Onkruidbestrijding 
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De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd. Kan worden geschrapt. Risico is wel 
aanwezig dat er in 2020 iets meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de 
achterstand die in 2019 en het schrappen van de budgetoverheveling worden uitgevoerd. 

 Sociale weerbaarheidstraining (Rots & Water) 
Voor het laten geven van deze training waren nog geen definitieve afspraken gemaakt – 
opdracht gegeven. De opgenomen budgetoverheveling kan worden geschrapt, omdat deze 
uitgaaf op een andere wijze binnen de begroting kan worden gedekt. 

 
Na het verwerken van de mutaties in het Dynamisch meerjarenperspectief geeft het jaar 2020 een 
negatief saldo van € 247.844,--, maar de jaren daarna zijn positief. In 2021 € 206.300,-- oplopend tot 
€ 393.025,-- in 2024. Met dit positieve beeld starten we het kaderstellende deel van deze 
rapportage. 
Het onderzoek om het tekort voor 2020 op te lossen loopt door. De overhevelingen waarvoor nog 
geen verplichting is aangegaan, zijn “on hold” gezet. Wij rapporteren u weer over de stand van 
zaken bij de Najaarsnota. 
 
B. Onvermijdelijke ontwikkelingen 

4. Hiermee start het kaderstellende deel van de begroting 2021-2024. De verwerking van de 
onvermijdelijke ontwikkelingen en (vervangings-) investeringen leidt tot de volgende tabel, met 
uiteindelijk een sluitende begroting in meerjarenperspectief. 

 
 
De onvermijdelijke ontwikkelingen hebben we getoetst aan de 3 O’s (Onvoorzienbaar – 
Onuitstelbaar – Ondekbaar), zoals opgenomen in de Nota Financiële Sturing 2019. 
De onvermijdelijke ontwikkelingen zijn: 
 

 
 
Toelichting op tabel: 
 
Stijging kosten WMO begeleiding, kort verblijf en HH 
De stijging van de kosten van WMO begeleiding, kort verblijf en HH worden veroorzaakt door: 

 Uitstel inkoop en prijsstijging 2021 
Door de ontwikkelingen op het gebied van Corona hebben veel zorgaanbieders aangegeven 
dat het voor hen op dit moment niet mogelijk is om input te leveren voor het 
kostprijsonderzoek van Berenschot. Deze input is nodig om de inkoop per 1 januari 2021 te 
realiseren. Omdat onduidelijk is wat de impact van Corona zal zijn op zorg(aanbieders) en 
onze inwoners, is er voor gekozen om de inkoop uit te stellen en te kiezen voor 
overbruggingscontracten.  
Gelet op de discussies met aanbieders omtrent de huidige tarieven, is in het PHO Utrecht 
West besproken de tarieven per 1 januari 2021 te verhogen zodat deze acceptabel zijn voor 
aanbieders. Wij verwachten een prijsstijging. De exacte prijsstijging is naar verwachting na 
het zomerreces duidelijk. Als we deze prijsstijging niet toepassen lopen we een groot risico 
dat de aanbieders niet akkoord gaan met de overbruggingscontracten. Voor de WMO betreft 
het WMO begeleiding individueel en groep (ZIN en PGB formeel) en kortdurend verblijf. Het 
risico bestaat dat de werkelijke prijsstijging nog hoger is. Als de definitieve prijsstijging 
bekend is, zullen we u hierover informeren. 

 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024

Saldo meerjarenbegroting na mutaties Voorjaarsnota 206.300 204.244 289.516 393.025

Onvermijdbare uitgaven t.o.v. begroting 2020 -186.000 -186.000 -186.000 -186.000

(vervanging-) investeringen 0 -6.160 -41.448 -98.146

Subtotaal na onvermijdelijke ontwikkelingen 20.300 12.084 62.068 108.879

OMSCHRIJVING 2021 2022 2023 2024

Stijging kosten WMO begeleiding, kort verblijf en HH 30.000 30.000 30.000 30.000

Compensatie verschil CPI en index GWW 59.000 59.000 59.000 59.000

Stijging kosten maatwerk Jeugd (II) 81.000 81.000 81.000 81.000

Stijging kosten WMO hulpmiddelen 10.000 10.000 10.000 10.000

Gevolgen PFAS mbt baggeren 6.000 6.000 6.000 6.000

Totaal Exploitatielasten 186.000 186.000 186.000 186.000
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 Autonome ontwikkeling 
Voor de autonome ontwikkelingen zijn aannames gedaan. De bevolking ontwikkelt zich van 
2020 tot 2024 zoals deze zich ook in de jaren 2017-2020 ontwikkelde en het zorggebruik 
(aantal maatwerk per inwoner) blijft constant. De bevolkingstoename stijgt gemiddeld met 
0,5%. Het betreft WMO begeleiding individueel/groep (ZIN en PGB) en huishoudelijke hulp 
(ZIN en PGB). 

 
Compensatie verschil CPI en index GWW 
Jaarlijks wordt de gemeentelijke begroting op basis van het CPI (ConsumentenPrijsIndexcijfer) 
geïndexeerd. Deze index wordt op alle begrotingsposten toegepast om begroting beheersbaar te 
houden en te voorkomen dat er teveel verschillende indexen naast elkaar ontstaan, waardoor het 
toepassen van de indexen onwerkbaar en onbetaalbaar wordt.  
Binnen de sector Grond Weg en Waterbouw (GWW) wijkt de prijsstijging ten opzichte van het 
gemiddelde (CPI) zodanig af dat (in 2019 tussen de 2% en 9%) dat door het niet aanpassen van de 
budgetten het beheer niet op het gewenste niveau uitgevoerd kan worden. Dit leidt op korte termijn 
tot toename van meldingen en op de lange termijn tot desinvesteringen.  
Deze aanvraag is niet van toepassing op 2020 omdat de gemeentebegroting van dit jaar wel redelijk 
marktconform is geïndexeerd.  
 
Stijging kosten maatwerk Jeugd (II) 
De stijging van de kosten van maatwerk Jeugd wordt veroorzaakt door: 

 Uitstel inkoop en prijsstijging 2021 
Door de ontwikkelingen op het gebied van Corona hebben veel zorgaanbieders aangegeven 
dat het voor hen op dit moment niet mogelijk is om input te leveren voor het 
kostprijsonderzoek van Berenschot. Deze input is nodig om de inkoop per 1 januari 2021 te 
realiseren. Omdat onduidelijk is wat de impact van Corona zal zijn op zorg(aanbieders) en 
onze inwoners, is er voor gekozen om de inkoop uit te stellen en te kiezen voor 
overbruggingscontracten. 
Gelet op de discussies met aanbieders omtrent de huidige tarieven, is de opdracht gegeven 
aan Berenschot om de tarieven voor 2021 te berekenen, zodat deze acceptabel zijn voor 
aanbieders. Wij verwachten een prijsstijging. Na het zomerreces zal de exacte prijsstijging 
bekend zijn. Als we deze prijsstijging niet toepassen lopen we een groot risico dat de 
aanbieders niet akkoord gaan met de overbruggingscontracten. Voor Jeugd gaat betreft het 
Jeugd begeleiding en behandeling, basis en specialistische GGZ, dyslectici, etc.  

 
Stijging kosten WMO hulpmiddelen 
De huidige contracten Wmo-hulpmiddelen lopen af per 1 april 2021 en kunnen van rechtswege niet 
meer worden verlengd. De gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen, Woerden, Oudewater en 
de Ronde Venen, Stichtse Vecht hebben besloten om weer gezamenlijk de WMO-hulpmiddelen aan 
te besteden. Gelet op de prijsontwikkelingen in de markt wordt verwacht dat de kosten hoger zullen 
zijn dan die van de huidige overeenkomst. Daar waar vijf jaar geleden bij een aanbesteding nog 
moest worden opgepast voor prijsduiken (waardoor de kwaliteit ter discussie kwam), moet nu 
rekening worden gehouden met een tariefstijging. De markt is de afgelopen jaren drastisch 
veranderd, doordat aanbieders gefuseerd of failliet gegaan zijn. Dit betekent dat er nog maar weinig 
spelers op de markt zijn en deze allemaal al een groot aandeel hebben. Daarnaast kan het recente 
faillissement van hulpmiddelencentrum ook een effect hebben op de prijzen. De overgebleven 
aanbieders hebben kapitaal moeten investeren in het overnemen van hulpmiddelencentrum, 
waardoor ze minder liquiditeit beschikbaar hebben voor een nieuwe aanbesteding. Als we de prijzen 
in de aanbesteding te scherp neerzetten lopen we het risico dat geen aanbieder zich inschrijft. 
Recente aanbestedingen WMO hulpmiddelen laat zien dat de gemiddelde huurprijs 10-15% hoger 
ligt dan onze huidige prijzen. Een meer exacte inschatting van de te verwachten financiële effecten 
kan pas worden gemaakt als de actuele kostprijs van de hulpmiddelen bekend is. . 
 
Gevolgen PFAS met betrekking tot baggeren 
Heel Nederland is belast met PFAS. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een 
verzamelnaam van een groot aantal individuele fluorverbindingen. Hiertoe behoren onder meer de 
stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en GenX. PFAS zijn stoffen die 
door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- 
en waterafstotendheid. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, 
blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Naast deze positieve gebruikseigenschappen hebben 



Pagina 7 van 12 
 

PFAS ook negatieve milieueigenschappen, namelijk dat ze persistent, mobiel en nauwelijks 
biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen 
PFOS, PFOA en GenX behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal 
andere stoffen uit de PFAS groep staan op de lijst met potentiële ZZS (PZZS). Nu is gebleken dat 
deze stoffen meetbaar overal in de bodem terecht zijn gekomen. Risiconormen voor in de bodem 
zijn nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat deze stoffen erg schadelijk zijn. 
Uit analyse van de laatst uitgevoerde baggerwerkzaamheden in relatie tot het baggerplan volgt dat 
de kosten voor het onderzoeken en afvoeren van de PFAS-houdende baggerspecie per 
baggeropgave gemiddeld ca. 5% tot zelfs 7% hoger liggen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
extra (waterbodem)onderzoeken die relatief duur zijn (maar verplicht zijn binnen het tijdelijke 
handelingskader) en het feit dat de afvoer baggerspecie met verhoogde concentraties PFAS (fors) 
duurder is. Locaties voor afzet van deze specie zijn beperkt. 
 
(Vervangings)-Investeringen 

 
 
Toelichting op tabel: 
 
Vervanging gladheidsmeetstation 
In 2013 is het raadsbesluit genomen om een gladheidsmeetstation aan te schaffen. Dergelijke 
installaties kennen een technische levensduur van ca. 10 jaar. De theoretische vervanging dient 
derhalve in het jaar 2023 opgenomen te worden. 
 
Uitgaven Masterplan Oudewater 2024 bovengronds 
Conform het door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenplan wordt worden de geraamde 
kredieten voor de jaarschijf 2024 voor het Masterplan in de begroting opgenomen. Het betreft het 
krediet Masterplan Binnenstad Bovengronds 2024. De begroting 2020-2023 liep tot de jaarschijf 
2023, nu wordt jaarschijf 2024 hieraan toegevoegd. Investering € 733.290,-- (kapitaallast in 2025). 
 
Vervanging bomen 
Door dat een aanzienlijk deel van het bomenareaal op hoge leeftijd is en een verslechterde kwaliteit 
heeft dient er voor de komende jaren geïnvesteerd te worden in het vervangen van bestaande 
bomen. Tevens is er sprake van de opkomst van diverse boomziektes, waaronder de 
essentaksterfte. Deze prioriteit voor het vervangen van de bomen was bij aanvraag in 2019 
onvoorzien. De bomen krijgen door de ziekten een verkorte levensduur en moeten voortijdig worden 
vervangen. Daarnaast is het onvermijdbaar doordat 13%, ruim 1.000 stuks, van het bomenareaal 
bestaat uit de Es. Het verwijderen en niet vervangen van dermate veel bomen zou onwenselijk zijn 
voor een goede/gezonde leefomgeving van bewoners. Het is onuitstelbaar omdat de bomen in 
kwaliteit achteruit gaan en in de komende jaren verwijderd moeten worden in verband met de 
veiligheid. De komende 5 jaar (2020-2024) is € 200.000,-  per jaar benodigd om het bomenbestand 
in stand te houden. 
Dit gaat om het opvoeren van het krediet voor de vervanging van de bomen in het jaar 2024. In 
2021, 2022 en 2023 staat reeds de investering opgenomen in de meerjarenbegroting. De begroting 
2020-2023 liep tot de jaarschijf 2023. Het is nodig om dit met nog 1 jaar t/m 2024 te verlengen. In 
2025 is een lager bedrag nodig. Dit zal in de begroting 2022-2025 worden verwerkt.   
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 2021 2022 2023 2024

Vervanging gladheidsmeetstation 0 0 0 3000

Investering Masterplan Oudewater 2024 bovengronds 0 0 0 0

Vervanging bomen 0 0 0 0

Vervanging verharding Lange Linschoten (voorbereiding) 0 0 0 28.000

Vervanging verharding Lange Linschoten (uitvoering) 0 0 0 0

Kademuren en bruggen (VERVANGING) 0 0 0 0

Vervangingsplan wagenpark Oudewater 0 6.160 41.448 67.146

Totaal vervangingsinvesteringen 0 6.160 41.448 98.146
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Vervanging verharding Lange Linschoten (voorbereidingskosten en uitvoering) 
De Lange Linschoten krijgt in de periode 2020-2023 een nieuwe oeverbescherming. Ruim 8 
kilometer krijgt een duurzame en toekomstbestendige beschoeiing. De afgelopen jaren heeft het 
asfalt veel schade opgelopen door het ontbreken van de beschoeiing. Delen zijn gescheurd en 
richting het water gezakt. Met herstelwerkzaamheden kan de weg de komende jaren nog veilig in 
stand gehouden worden. Echter daarna (2023-2024) is groot-onderhoud aan de asfaltverharding 
noodzakelijk. De investeringen die hierbij horen zijn 400K voorbereidingskoten en 3,4 miljoen voor 
vervanging van de verharding. 
 
Kademuren en bruggen 
Conform het door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenplan wordt worden de geraamde 
kredieten voor de jaarschijf 2024 voor het Masterplan in de begroting opgenomen. Het gaat om het 
krediet Kademuren en bruggen Binnenstad 2024. De begroting 2020-2023 liep tot de jaarschijf 2023, 
nu wordt jaarschijf 2024 hieraan toegevoegd. Investering € 100.000,-- (kapitaallast in 2025) 
 
Vervangingsplan wagenpark Oudewater 
Het wagenpark dient de komende jaren vervangen te worden. Het betreft hier de twee bedrijfsauto’s  
(een met kraan/kiepend en zonder kraan), twee spijkstaals een kleine vrachtwagen en een 
versnipperaar. Bezien zal worden of een combinatie met het wagenpark van de gemeente Woerden 
besparingen biedt. 
 
C. Afval en heffingen 
Deze paragraaf gaat over de stijging van de kosten van afvalverwerking en de stand van zaken met 
betrekking tot de kostendekkendheid leges. 
De kosten voor afval en de opbrengsten van de afvalstoffenheffing houden elkaar in evenwicht. Bij 
hogere kosten, stijgt normaliter de afvalstoffenheffing mee. Nu heeft ons college in een RIB 
maatregelen voorgesteld die de tariefstijging kunnen dempen. Die zijn hier nog niet opgenomen en 
zullen in de begroting worden verwerkt na het gevoelen van de raad gepeild te hebben. 
 
De stijging van de afvalverwerking stijgt als gevolg van de volgende zaken: 

 
 
Toelichting op tabel: 
 
Kosten worden gedekt door de afvalstoffenheffing 
In de tabel zijn onvermijdelijke exploitatielasten opgenomen die niet leiden tot een lager 
begrotingssaldo, maar worden gedekt via de afvalstoffenheffing. Als de kosten zo worden 
opgenomen stijgt de afvalstoffenheffing met ca. 20% (inclusief indexering). U ontvangt tegelijk met 
de voorjaarsnota een RIB met daarin voorstellen voor demping van deze stijging. Afhankelijk van uw 
inbreng bij deze RIB worden de uitkomsten hiervan verwerkt in de begroting 2021-2024.  
 
Onderzoek kostendekkendheid leges 
Dit vraagstuk liep samen op met de werkzaamheden rondom de invoering Omgevingswet en Wet 
Private Kwaliteitsborging. We zijn door de Corona crisis en het uitstel van beide wetten ingehaald.  
Het onderzoeken van de kostendekkenheid bouwleges is als gevolg van het uitstel van de 
Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging nog niet verder opgepakt. Dit is naar volgend jaar 
doorgezet.  
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 2021 2022 2023 2024

Vergoeding oud papier 22.500 22.500 22.500 22.500

lagere  Inkomsten vergoeding PMD 40.000 56.000 56.000 56.000

Kosten verwerken PMD -67.500 -77.500 -77.500 -77.500

Kosten inzamelen oud papier 19.000 19.000 19.000 19.000

Kosten inzamelen PMD door CYCLUS 12.567 13.830 10.567 10.567

Kosten inzamelen en verwerking restafval en  GFT 800 7.604 14.611 21.828

Kostenstijging verwerken van restafval en gft afval 135.080 153.380 153.380 153.380

Totaal 162.447 194.814 198.558 205.775
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D.Ambities Oudewater 
Tot slot heeft iedereen in de politiek ambities. Zaken die hij of zij wil bereiken om de stad mooier te 
maken, beter te laten functioneren. In deze financiële omstandigheden spreekt dat niet vanzelf. 
Onderstaand de stand van zaken in het proberen mogelijk te maken van deze ambities. Al in 
eerdere financiële stukken heeft het college aangegeven deze ambities niet zonder de samenleving 
te kunnen realiseren. Dat is eens te meer nodig op dit moment. Er is creativiteit, flexibiliteit en 
gewoon geld nodig om het hoge voorzieningenniveau van onze stad vorm te geven.  

 

 
 
Toelichting op tabel: 
In de tabel hebben wij onze ambities opgenomen. Deze ambities moeten nog verder worden 
uitgewerkt in het kader van het huidige financiële perspectief. Dit perspectief geeft aan dat er 
structureel nauwelijks of geen geld is en incidenteel er te weinig geld in de Algemene Reserve zit om 
lasten te dekken. Dit vergt de nodige inventiviteit en creativiteit. De ambtelijke organisatie is hiermee 
samen met ons college aan de slag. Wij presenteren de uitkomst van deze zoektocht bij de 
behandeling van de begroting 2021-2024. Hieronder geven wij een korte toelichting op de ambities 
die in de tabel staan genoemd. 
 
De Klepper 
Over de ontwikkelingen rond De Klepper bent u regelmatig geïnformeerd. De extra investering die dit 
vraagt is 3,2 miljoen. Dit is bovenop het reeds verstrekte krediet van 800K (totale investering is 4 
miljoen). Voor oplossingen zoeken wij naar verbanden met ander vastgoed in onze gemeente, zoals 
het Cultuurhuis, Stadskantoor en Stadhuis. De uitkomsten zetten wij af tegen de financiële ruimte die 
er dan is. Ook behoort het in de (plaatselijke) markt zetten (met daarbij een programma van eisen en 
langjarige afspraken) tot de mogelijkheden. 
 
Nieuwbouw zwembad 
Wij zoeken naar de dekking van de bouw van een nieuw zwembad. De SBZO heeft hiervoor 5 
miljoen geraamd. Hierbij ligt een directe relatie met de ontwikkeling van Statenland en de 
mogelijkheden van het realiseren van het zwembad op Tappersheul 3. Eerste berekeningen laten 
zien dat de opbrengsten van het Statenland de investering niet dekken. Dit vraagt creativiteit door te 
zoeken naar wat wel mogelijk is en flexibiliteit van partijen om zaken toch mogelijk te maken.  
 
Ontwikkeling Statenland 
De eerste berekeningen van de ontwikkeling van Statenland laten zien dat deze fors lager uitvallen 
dan in het verleden was ingeschat. Aandachtspunt hierbij is voor de Skeelerbaan die moet wijken om 
een goede en meest rendabele ontwikkeling mogelijk te maken.  
 
Ontwikkeling Tappersheul 3 en revitalisering 1 en 2 
Uit de door u vastgesteld grondexploitatie Tappersheul 3 blijkt dat op eindwaarde er 2 miljoen 
overblijft. Dit kan worden ingezet voor de revitalisering van Tappersheul 1 en 2. Eerste berekeningen 
laten zien dat een complete revitalisering niet mogelijk is voor dit geld. Er wordt dan eerder 
gesproken van een kwaliteitsimpuls. Ook betrekken wij mogelijk de opbrengsten van Tappersheul 3 
bij de andere ambities die er zijn. 
 
 

Omschrijving Ambitie

De Klepper

Nieuwbouw zwembad

Ontwikkeling Statenland

Ontwikkeling Tappersheul 3 en revitalisering  1 en 2

Terugkoop openbare verlichting

Uitwerking & implementatie parkeerbeleid

Brug Westerwal

Meerkosten Hoenkoopsebrug

Versterken gemeentelijke financiële positie

Verkoop Stadskantoor

Verkoop Oranje Bolwerk
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Terugkoop openbare verlichting 
Er wordt gewerkt aan een businesscase en wij zijn nog in onderhandeling met Citytec. Het beeld is 
dat de eerste jaren de kosten zullen stijgen, naar een omslagpunt, waarbij de kosten zullen dalen en 
het beheer van de openbare verlichting goedkoper wordt. Hiernaast wordt de kwaliteit van de 
openbare verlichting hoger, kunnen we beter en sneller reageren op klachten en biedt het ons de 
mogelijkheid om in te spelen op de 5G ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit alles wordt de 
komende periode verder uitgewerkt. 
 
Uitwerking & implementatie parkeerbeleid 
Begin 2020 is het proces opgestart om te komen tot parkeerbeleid. Financieel uitgangspunt was 
hierbij budgettaire neutraliteit. Wanneer het beleid is vastgesteld is het parkeerprobleem nog niet 
opgelost. Denk hierbij aan de uitrol van het parkeerbeleid, inrichten parkeerorganisatie, 
vergunningensysteem, digitaliseren parkeerproducten, communicatie, participatie, etc.. Dit vergt 
(aanloop) investeringen en levert ook inkomsten op. Hier wordt een businesscase voor opgesteld. 
 
Brug Westerwal 
Een brug over de IJssel vanaf de locatie Westerwal is een ambitie. De kosten van een Kwakelbrug 
bedragen ca. 400K. Van de Provincie Utrecht hebben wij een toezegging van een subsidie (176K). 
Hiertegenover moet wel cofinanciering staan. Wij zoeken hierbij naar partijen die willen bijdragen in 
de kosten daarvan. Ook de gemeente zal dan moeten investeren.  
 
Meerkosten Hoenkoopsebrug 

Naar het zich laat aanzien vallen de kosten van het groot onderhoud van de Hoenkoopsebrug fors 
hoger uit. De meerlasten van deze investering zijn niet in de begroting opgenomen. Wij 
onderzoeken op dit moment (in afstemming met de gemeente Bodegraven -Reeuwijk) of de 
provincie(s) het traject tussen de N228 en de A12 (Zwier Regelinkstraat, Vierbergenweg , Tuurluur, 
Verlengde Tuurluur) inclusief de Hoenkoopsebrug willen overnemen i.v.m. het bovenstedelijk / 
plaatselijke karakter. 

 
Versterken gemeentelijke financiële positie 
Het meerjarig saldo is positief, maar niet zonder zorgen. Bovendien is de weerstandsratio na 
verwerking van het verwachte jaarrekeningsaldo ongeveer 0,9. Om financieel gezond te blijven, niet 
onder preventief toezicht van de provincie te belanden en als voorwaarde om te werken aan 
ambities, moet deze ratio boven de 1 en het liefst tussen en 1 en 1,3 uitkomen. Hiervoor is tussen de 
250K en 950K nodig. 
 
Verkoop Stadskantoor 
Wij hebben nader gekeken wat verkoop van het Stadskantoor zou kunnen opleveren, naast het 
structurele voordeel dat er vanaf 2022 in de begroting is opgenomen. Wij verwachten dat de verkoop 
ook incidenteel geld moet kunnen opleveren.  
 
Verkoop Oranje Bolwerk 
Op dit moment lopen de onderhandelingen rond de verkoop van het Oranje Bolwerk. Ook hier is de 
verwachting dat dit incidenteel geld oplevert. 
  

Kanttekeningen en risico’s: 

De voorjaarsnota is een actuele stand van het meerjarenperspectief en niet van de begroting 2021-
2024. Het begrotingsproces loopt op dit moment en bevat nog vele aanvullende mutaties. De mei 
circulaire is hier een voorbeeld van. De uitkomsten hiervan zijn van groot financieel belang voor de 
begroting. Ook wordt onderzocht of en wanneer welke (ambitie)- investeringen precies worden 
gedaan. De uitkomst hiervan heeft zijn effect op de exploitatie en de schuldquote. Er worden nog 
begrotingen ontvangen van diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Kortom zoals in de inleiding al 
staat zullen de cijfers en daarmee de uitkomst van het begrotingssaldo nog flink wijzigen. 
 
Hiernaast zijn er een aantal risico’s te benoemen.  

 De verwachting is dat, als er een taskforce IBOR zou worden gedraaid, de investeringen die 
daaruit volgen naar schatting in de tonnen tot een miljoen lopen. 

 Bij de onvermijdelijke ontwikkelingen staan een aantal forse investeringen geprognosticeerd 
voor 2024. Dit houdt in dat de kapitaallasten van deze investeringen drukken op het jaar 
2025 e.v. en zodoende buiten deze meerjarenbegroting vallen. Deze lasten bedragen gelet 
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op het investeringsvolume ca. 300K. Het saldo van 2025 zou dan na verwerking van de 
mutaties en onvermijdelijke ontwikkelingen afgerond 190K negatief zijn. 

 Op dit moment vindt de herijking van de verdeling van het Gemeentefonds plaats. De eerste 
signalen zijn negatief (maximale achteruitgang voor kleinere gemeente € 58,-- per inwoner 
voor het deel Sociaal). De werkelijke uitkomsten worden verwacht in december. Dan is er 
hopelijk ook meer duidelijkheid over het klassieke deel van het Gemeentefonds. Ook komt er 
dan duidelijkheid over een mogelijke overgangsregeling (in de jaren groeien naar de 
uiteindelijke korting).  

 Zoals afgesproken worden van de financiële effecten van de Corona een separate 
rapportage/RIB gemaakt. 

 
Sociaal Domein 

 Jeugd en Wmo : De open einde financiering en de afhankelijkheid van de zorgvraag 
brengen risico’s mee in het sociaal domein. De voorjaarsnota 2019 liet een tekort op het 
taakveld jeugd zien, dit werd o.a. veroorzaakt door een toename van 
maatwerkvoorzieningen en de instroom in zorg was hoger dan de uitstroom uit zorg. Binnen 
het sociaal domein is gekeken op welke manier besparingen gerealiseerd kunnen worden. 
Diverse bezuinigingsvoorstellen zijn overgenomen in de programmabegroting 2020. Op 
basis van de eerste prognoses over 2020 zien we dat de coronacrisis een gemengd effect 
laat zien: enerzijds is er op korte termijn een sterke vermindering van het aantal nieuwe 
verleningsbeschikkingen. Anderzijds is dit voor een belangrijk deel naar verwachting een 
incidenteel effect en kan er op termijn ook een stijging van de vraag ontstaan, doordat de 
opvoedsituatie in een aantal gezinnen onder druk komt te staan door de coronacrisis. 

 Taakstelling Jeugd: In de begroting 2020 is op het taakveld Jeugd een taakstelling van € 
100.000,- opgenomen. Deze taakstelling loopt op tot € 250.000,- in 2023. Doelstelling van 
de taakstelling op jeugd is enerzijds het terugbrengen van de steeds toenemende 
zorgkosten op jeugd en anderzijds de jeugdzorg te normaliseren. Dit gaat het Stadsteam 
Oudewater realiseren door sterk in te zetten op vroegtijdige vraagverheldering en invoering 
van begeleiding van de cliënt (casemanagement). Daarbij werkt het Stadsteam integraal 
door extern gefinancierde voorzieningen als schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, 
sociaal raadslieden opvoedondersteuning en jongerenwerk in de toegang tot Jeugd en 
WMO te positioneren. Hiermee is de verwachting dat we uitkomen op een lager aantal 
maatwerkvoorzieningen als ook minder (langdurige) specialistische zorg. De besparingen 
vinden plaats op de volgende onderdelen: 

a. Minder kosten SAVE, residentiële zorg, pleegzorg ambulante en PGB jeugdhulp 
b. Zelf begeleiding bieden (vervanging maatwerk) 
c. Samenwerking huisartsen te versterken zodat gestuurd kan worden op verwijzen jeugd (GGZ) 
d. Kritischer indiceren (PGB jeugd) 
We gaan er nu vanuit dat de taakstelling die vanaf 2020 ingevoerd is, ook daadwerkelijk behaald 
gaat worden. Dit moet zich echter nog uitwijzen op basis van monitoring van de cijfers lopende dit 
jaar.  

 BUIG: De verwachting is dat er als gevolg van de coronacrisis een forse stijging plaatsvindt 
in de uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud. Naast de uitgaven voor de Buiggelden, 
hebben er ook meer inwoners recht op inkomensondersteuning via de declaratieregeling 
en de inkomensondersteuning minima. Deze posten zullen naar verwachting stijgen in 
2020 en verder. Daarnaast zullen er ook meer ondernemers in de financiële problemen 
komen. Dit betekent dat er meer aanvragen voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening aan 
ondernemers binnenkomen. Een inschatting van de precieze stijging is op dit moment 
moeilijk te maken. Er wordt een prognose gesteld in de loop van 2020.  

 

Financiën: 

Het begrotingsjaar sluit op basis van de huidige prognoses € 277.844,-- negatief. Wij moeten dit 
tekort op zien te vangen binnen de begroting 2020 of door het schrappen van budgetreserveringen. 
De Algemene Reserve biedt hiervoor geen ruimte. Door het negatieve Jaarrekeningresultaat 2019 
komt ook de weerstandsratio onder de 1. Er moeten hiervoor aanvullende maatregelen worden 
getroffen (met name verlagen risicoprofiel of voeding Algemene Reserve). 
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Uitvoering: 

Van de financiële mutaties 2020-2023 wordt een begrotingswijziging gemaakt. De overige 
beslispunten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2021-2024. 

Communicatie: 

De Voorjaarsnota 2020 - Kadernota 2021 wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht 
gezonden. 
 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

--- 

Bijlagen: 
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