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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

Programma 1 

Samenleving 

M. Treep 

CU 

Inclusie 

1. Wat is de stand van zaken van uitvoering van de 
genoemde punten in de motie? 

 

1. We zijn bezig met het afronden van de quickscan. Dit is een 
inventarisatie van wat er allemaal door en in de gemeente wordt 
gedaan en wat de ontwikkelmogelijkheden zijn op de korte en 
langere termijn. Daarnaast gebruiken we de subsidiegesprekken die 

momenteel gehouden worden om met organisaties in gesprek te 
gaan. We liggen dus op schema. 

Programma 1 
Samenleving 

M. Treep 
CU 

Coöperatie Sociaal Domein 
2. Is er over het benoemde risico dat de belastingdienst 

de dienstverlening ziet als inhuur van personeel, 
overleg geweest met de belastingdienst? 

 
2. Wij hebben ons laten adviseren door onze belastingadviseur. Zijn 

advies is verwerkt in bijlage 13 van het implementatieplan. De 
gevolgen zijn verwerkt in de exploitatiebegroting. 

Programma 1 

Samenleving 

M. Treep 

CU 

Overige risico’s 

3. Kunt u een toelichting geven op de laatste bullit bij 
de genoemde risico’s binnen het sociaal domein 
(boven aan pagina 5) en: is er overleg geweest met 
de huisartsen hierover? 

 

3. Binnen de Jeugdwet is geregeld dat jeugdartsen, huisartsen en 
medisch specialisten een eigenstandige bevoegdheid hebben om door 
te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Wij hebben hierover 
samenwerkingsafspraken met de huisartsen(vereniging) en 
structureel overleg met vertegenwoordigers van de 

huisartsenpraktijken 

Programma 1 
Samenleving 

M. Treep 
CU 

Armoedebestrijding kinderen 
4. U stelt voor een leesconsulent in te schakelen. Is dit 

voorstel in overleg met de basisscholen gedaan? 

 
4. Bibliotheek Eemland heeft contact gelegd met alle Woudenbergse 

basisscholen. Bij de Julianaschool is vervolgens de ‘Bibliotheek op 
school’-monitor afgenomen waaruit blijkt dat de school baat kan 
hebben bij het inzetten van onderdelen van het concept. Bibliotheek 
Eemland heeft het concept vervolgens aangepast naar 

Woudenbergse schaal. De kans is aanwezig dat bij positieve 
bevindingen uit de pilot ook andere scholen in aanmerking willen 
komen voor het project.  

Programma 1 
Samenleving 

O. de Man 
VVD 

Financiën en risico’s 
5. Wat kan het college het komende jaar nog doen om 

de definitieve cijfers op tafel te krijgen. 
 
 
 
 

 
5. Het college doet diverse inspanningen om de cijfers op tafel te 

krijgen. 
 Accounthoudersgesprekken tussen Inkoopbureau Regio 

Amersfoort en de zorgaanbieders kunnen worden benut om 
aandacht te vragen voor tijdige aanlevering van declaraties en 
het ophelderen en wegnemen van knelpunten. 
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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

 

 
 
 
 

 
 

6. Ligt de oorzaak, het ontbreken van de cijfers, bij de 
zorgaanbieders of bij ons samenwerkingsverband 
met Amersfoort? 
 
 
 
 

 
 

7. Is over het eventueel afdragen van BTW reeds 

informatie ingewonnen bij de Belastingdienst of ter-
zake deskundige fiscale adviesbureaus? 

 Tijdens de inkoop is aandacht voor administratieve 

lastenverlichting. Denk daarbij aan een vereenvoudiging van 
productcategorieeën. 

 Tijdens inkoop koersen op duurzame inkooprelaties waardoor 
knelpunten in het administratieve proces kunnen worden 

gereduceerd en daardoor cijfers sneller beschikbaar komen.  
 

6. De oorzaak ligt bij ons beiden. Met name fouten in het 
administratieve proces zorgen ervoor dat actuele cijfers niet 
beschikbaar zijn. Zowel de zorgaanbieders als de wijkteams in de 
regio (dus ook Woudenberg) leveren hun informatie nog niet goed 
genoeg aan. Door forse inspanningen van de zorgadministratie en de 
wijkteams worden de foutmarges flink gereduceerd, we zijn er echter 
nog niet. Daarnaast hebben we als regio invloed op de wijze van 

inkopen waar het administratieve proces uit volgt. 
 
7. Wij hebben ons laten adviseren door onze belastingadviseur. Zijn 

advies is verwerkt in bijlage 13 van het implementatieplan. De 
gevolgen zijn verwerkt in de exploitatiebegroting. 

Programma 1 
Samenleving 

O. de Man 
VVD 

Armoedebestrijding kinderen 
8. Voor dit jaar al wordt €40.500,- beschikbaar gesteld. 

We zitten nu op de helft van het jaar. Hoeveel is 
besteed? Waaraan? 

 
 
 

 
9. Welk deel van de €40.500,- wordt ingezet voor de 

pilot?  

 
 
 

10. Welk deel van de € 40.500,- wordt ingezet voor 

onderzoek? 

 
8. Met het laten uitvoeren van het onderzoek en het opzetten van de 

pilot leesconsulenten is een bedrag gemoeid van in totaal circa € 
12.200 in 2017.. Daarnaast willen we graag de doelgroep / inwoners 
zelf laten meepraten over de besteding van de Klijnsmagelden. Na 
afronding van het onderzoek gaan we met de doelgroep in gesprek 
en wordt bepaald waar het geld aan besteed wordt. 

 
9. De pilot leesconsulenten kost het eerste opstartjaar € 7.800. Hieraan 

draagt de school circa € 1.200 bij en de gemeente € 6.600. Voor de 

twee vervolgjaren zijn de totale kosten € 3.900. Minus de bijdrage 
van de school komen de kosten voor de gemeente dan op € 2.700. 

 
10. Voor het laten uitvoeren van het onderzoek is een budget van circa  

€ 5.600 nodig. 
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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

Programma 1 

Samenleving 

O. de Man 

VVD 

Tabel Programma 1. Samenleving 

11. in het overzicht Budgetten programma 1 is sprake 
van "**raming extra inkomsten ..." bij de armoede-
bestrijding kinderen; toch zijn de bijbehorende 
bedragen negatief opgenomen. Waarom geschiedt 

dit? 

 

11. De inkomsten staan bij de algemene dekkingsmiddelen / algemene 
uitkering. 

Programma 1 
Samenleving 

M. Hardeman 
CDA 

12. “Zo kunnen er diverse burgerinitiatieven en 
ontwikkelingen ontstaan waarin de inwoner als (co) 
producent participeert.“ Waarschijnlijk doelt u hier 
op het Right to Challenge, kunt u ons een update 
geven hoe ver u hiermee bent? 

13. “Er is echter nog geen volledig inzicht in de 
werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende kosten.” 
Op welk moment verwacht het college over deze 
cijfers te beschikken en deze met de raad te kunnen 
delen? 

14. “de kans dat de Belastingdienst de dienstverlening 
binnen het sociaal team en de beoogde coöperatie 
ziet als inhuur van personeel, waarover btw moet 
worden afgedragen. In dat geval zijn de kosten 
hoger dan geraamd;” Lijkt ons een redelijk basale 
vraag die beantwoord moet worden voor de 

coöperatie opgericht kan worden, de gevolgen 
kunnen namelijk verstrekkend zijn. Is hier al meer 
over bekend? 

15. Naast de sportverenigingen die op dit moment 

gebruik maken van sportpark De Grift zijn er meer 
verenigingen met wensen voor een accommodatie. 
In hoeverre zijn deze wensen bij u bekend en 
kunnen wij binnenkort nog andere investeringen 
verwachten? 

12. Het college heeft 7 juni ingestemd met een notitie over dit 
onderwerp. Dit komt als ingekomen stuk op de agenda van de raad 
van 6 juli 2017. 
 
 

 
13. Gemeente Amersfoort werkt aan een DataWarehouse dat informatie 

genereert over inkoop, verstrekking  en uitnutting van zorg. Mits 
aanlevering van gegevens door wijkteams en zorgaanbieders goed 
verloopt, kunnen de gegevens in het derde kwartaal 2017 worden 
verwacht. 

 
14. Wij hebben ons laten adviseren door onze belastingadviseur. Zijn 

advies is verwerkt in bijlage 13 van het implementatieplan. De 
gevolgen zijn verwerkt in de exploitatiebegroting.  
 
 
 
 

 

 

 

15. Tijdens de contacten die wij met verenigingen en stichtingen 

onderhouden, delen zij ideëen met betrekking tot hun organisatie 
en/of accommodatie. Deze ideëen zijn bij de organisaties vaak ook al 

onderwerp van gesprek in hun besturen. Tot op heden hebben wij 
geen concrete formele verzoeken ontvangen, die zich over het 
algemeen vertalen in verzoeken om een financiële bijdrage. Pas op 
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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

 

 
 

16. Goed dat u extra investeert in kinderarmoede 
bestrijding. Kunt u aangeven wat we tot op heden 
deden en wat we nu anders gaan doen? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

17. Met de veranderende financiering van peuterspeel-
zalen ontstaat er een onzekere factor voor een 
aantal van deze peuterspeelzalen. In hoeverre 

kunnen de diverse peuterspeelzalen met een 
veranderende financiering nog blijven voortbestaan? 

het moment dat een formeel verzoek wordt ingediend, bereiden wij 

terzake de besluitvorming voor. Wij kunnen u dan ook niet aangeven 
of  en op welk moment u al dan niet verzoeken om een financiële 
bijdrage in de vorm van een subsidie of investering kunt verwachten. 

 

16. Ons huidig minimabeleid voorziet in: 
a. Een computer/tablet voor kinderen 8-16 jaar 

b. € 215,- per kind per kind om te sporten  
c. Indirecte schoolkosten: € 120,- basisschool,  

€ 240,- middelbare school 
d. Muziekles 
e. Zwemmen 
 
Daarnaast kunnen kinderen vanuit het Jeugdfonds De Boom 

Leusden een vergoeding krijgen voor een 2e sport, vakantieweek, 
werkweek en zwemles. Dit minimabeleid zetten we onveranderd 
voort. De besteding van de extra middelen willen we samen met de 

doelgroep bepalen, omdat zij het beste weten waar ze armoede 
ervaren. Het onderzoek daarnaar start in juni. Op dit moment is dan 
ook nog niet bekend welk aanvullend beleid er komt. 
 

17. Voor 2018 hebben allebei de peuterspeelzalen een subsidieaanvraag 
ingediend. De nieuwe subsidieregels zijn gekoppeld op de uurprijs die 
het rijk hanteert. 

Programma 1 

Samenleving 

H.J. Molenaar 

SGP 

P4 Om verkeerde beeldvorming te voorkomen ten 

aanzien van de mate waarin het ontvangen zorggeld 
wordt besteed aan de organisatie in plaats van aan de 

zorg zelf, hebben wij de volgende vragen: 

18. Wat is het actuele percentage overhead 

(organisatiekosten) in het Sociaal Domein? 

 

 
 

 
 
18. Op dit moment zijn wij ons overhead percentage aan het berekenen. 

Hierbij zal een organisatie brede percentage gehanteerd worden en 
niet alleen een percentage voor het sociaal domein. 
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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

19. Wat is het verwachte percentage overhead 

(organisatiekosten) in het Sociaal Domein na 
oprichting van de coöperatie? 
 
 

 

20. Hoe verhouden zich de hiervoor bedoelde 
percentages met andere (bijvoorbeeld omliggende) 
gemeenten?  

P4 Als risico wordt benoemd dat de Belastingdienst de 
dienstverlening binnen de beoogde coöperatie ziet als in-
huur, waarover btw moet worden afgedragen. Wij gaan 
er vanuit dat dit punt bij besluitvorming inzichtelijk is.  

21. Is hierover advies in gewonnen?   

 
 

22. Stel dat inderdaad sprake zal zijn van belaste 
kosten, welk alternatief is er dan? 

19. Een aantal medewerkers, dat nu onder overhead valt, zal 

overgeheveld worden naar de coöperatie. De coöperatie krijgt 
daarmee overheadkosten terwijl dit bij ons wegvalt. De bijdrage aan 
de coöperatie valt namelijk bij ons onder directe kosten. Onze totale 
overheadkosten zullen daarmee verminderen en daarmee ook ons 

overheadpercentage. 
 

20. Hier hebben geen onderzoek naar gedaan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
21. Wij hebben ons laten adviseren door onze belastingadviseur. Zijn 

advies is verwerkt in bijlage 13 van het implementatieplan. De 
gevolgen zijn verwerkt in de exploitatiebegroting. 

 
22. De komende  periode wordt met onze belastingadviseur het BTW 

advies verder uitgewerkt en concreet gemaakt en als voorstel 
voorgelegd aan de belastingdienst. De eerste contacten met de 
belastingdienst hierover zijn gemaakt. Wel of geen belaste kosten en 
alternatieven worden de komende periode uitgewerkt samen met de 
belastingadviseur. 

Programma 1 
Samenleving 

H.J. Molenaar 
SGP 

23. P5 Bij het woord onderwijsachterstand denken wij 
aan basisscholen en zouden daarmee verwachten 
dat dit  budget daar naar toe zou moeten. 

Bijvoorbeeld ten behoeve van extra ondersteuning 
van leerlingen die het wat moeilijker hebben. Waar 
is de (extra verhoging van de) rijksbijdrage 
onderwijsachterstandenbeleid echt voor bedoeld? 

 

23. Het budget dat gemeenten ontvangen is bedoeld voor voorschoolse 
educatie voor peuters (2,3 tot 4 jaar) met een risico op een 
(taal)achterstand. Scholen zijn verantwoordelijk voor kleuters met 

een risico op een (taal)achterstand.  
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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

24. P5/7 Waarom ontbreekt het bedrag van € 25.000 in 

de tabel op pagina 7. Is er nu wel of niet sprake van 
extra uitgaven? 

24. De extra € 25.000 is een uitkering die direct op dit product 

verantwoord wordt  even als de uitgaven hiervan van € 25.000. 
I.p.v. 25K aan uitgaven en 25K aan inkomsten te melden hebben wij 
dit gesaldeerd. 

Programma 1 

Samenleving 

H.J. Molenaar 

SGP 

25. P5 Is sprake van een noodzakelijke investering of 

een gewenste investering voor de velden C en D van 

Sportpark De Grift? 
 

 

 

 
 

26. P5 Welke contractuele afspraken in de betreffende 

overeenkomst tussen de gemeente en de stichting 
geven aanleiding om deze investering te doen? 

25. De renovatie van het C-veld is noodzakelijk. De kunstgrasmat is op 

een aantal plekken zodanig versleten dat noodreparaties uitgevoerd 

zijn en bij hevige regenval gaat de bovenlaag drijven. De vervanging 
van het C-veld geeft de mogelijkheid om het sportpark in het licht 
van de toekomst te bekijken. Gezien de ledenaantallen van de beide 
verenigingen en de demografische ontwikkelingen van de gemeente 
is het verstandig om dit moment aan te grijpen om het C- en het D-
veld zodanig aan te passen dat het sportpark toekomstbestendig is 
voor de komende 15 jaar. De volledige onderbouwing van dit 

voorstel vindt u in het raadsvoorstel ‘Aanpassingen sportpark De 
Grift’ dat 27 juni op de agenda van de raadscommissie staat. 
 

26. Artikel 9 lid 1 en 2 van de Gebruiks- en beheerovereenkomst 

afgesloten tussen Stichting Beheer Sportpark De Grift en de 
gemeente: 

a. Renovaties van de velden, de lichtinstallatie van het D-veld, de 
hekwerken rond het sportpark en van de pomp van het 
beregeningsgemaal zullen voor rekening van de Gemeente 
worden uitgevoerd; 

b. De renovaties van de sportvelden worden uitgevoerd door of 
namens de Stichting met inachtneming van een door de 
Gemeente vastgestelde overzicht gemeentelijke investering 

sportpark 2016-2030, gebaseerd op het onderhoudsplan van 
Greenengineers, dat als bijlage IV bij deze overeenkomst wordt 
toegevoegd. 

Programma 1 
Samenleving 

H.J. Molenaar 
SGP 

27. P6 Hebben wij lokale vrijheid om het budget voor 
armoedebestrijding te besteden of is het gebonden 
aan de doelstelling? 

 

27. De extra middelen voor armoedebestrijding onder kinderen 
ontvangen we via een decentralisatieuitkering. Dat betekent dat we 
geen specifieke verantwoording hoeven af te leggen over de 

besteding.  We kiezen er nadrukkelijk voor om met deze middelen de 
doelstelling te willen behalen. 
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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

28. P6 Wordt er jaarlijks vanuit het minimabeleid budget 

besteed voor bijvoorbeeld muziekles, zwemles en 
sporten voor kinderen waarvan de ouders zelf de 
middelen niet hebben? Zo ja, om hoeveel budget 
gaat dat? 

29. P6 Dit betreft structureel geld en wij gaan er niet 
vanuit dat het onderzoek structureel wordt. In welke 
jaren is een deel van het budget nodig voor het 
aangekondigde onderzoek? 

28. In 2016 bedroegen de uitgaven van het minimabeleid voor kinderen 

ongeveer  € 20.000. Daarbij ligt de inkomensgrens op 110% van de 
bijstand. Naast ons eigen minimabeleid kunnen kinderen vanuit het 
Jeugdfonds De Boom Leusden een vergoeding krijgen voor een 2e 
sport, vakantieweek, werkweek en zwemles. 

 
29. Alleen in 2017 wordt een deel van het budget aan onderzoek 

besteed. 

Programma 1 
Samenleving 

H.J. Molenaar 
SGP 

30. P6/7 Houden we vanaf 2018 geld over op de 
uitvoering van de Participatiewet zonder 
gebruikmaking van de vangnetregeling? Hoe komt 
het dat we vanaf 2018 hier geld op over houden? 
 
 

 
 
 

31. P6/7 Wat gaat er binnen de re-integratie concreet 
met deze extra middelen gebeuren?  

30. Middelen voor uitvoering van de Participatiewet ontvangen we via de 
algemene uitkering. Met het stijgen van het aantal cliënten stijgt ook 
dit deel in de algemene uitkering. Dit gebruiken we deels voor extra 
inzet van klantmanagers en deels voor inzet van re-integratie. 
Middelen voor de uitkeringen zelf ontvangen we via een specifieke 
uitkering van het Rijk: de Bundeling Uitkeringen Inkomens-

voorziening Gemeenten (BUIG). Bij een te hoog tekort kunnen we 
een beroep op de Vangetregeling doen.  

 
31. Met de extra middelen kunnen we de hogere instroom in de bijstand 

begeleiden naar werk, de pilot Grenzeloos structureel voortzetten en 
de nieuwe doelgroepen met het benodigde instrumentarium 
bemiddelen naar werk. We constateren dat in toenemende mate 
jongeren vanuit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs een beroep doen op re-integratieondersteuning. De 
ondersteuning bestaat dan voornamelijk uit het realiseren van een 
doorgaande lijn van school naar arbeidsmarkt door inzet van 
instrumenten als jobcoaching en loonkostensubsidie. 
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Programma 1 
Samenleving 

H.J. Molenaar 
SGP 

32. P7 In de tekst over de aanpassing van de 
doorrekening van de kosten JGZ wordt aangegeven 
dat Woudenberg in verband met het relatief hoge 
aandeel kinderen meer gaat betalen. Ook wordt 

aangegeven dat sprake zal zijn van een geleidelijke 
overgang, een ingroei van 2017 naar 2020. In de 

tabel op pagina 7 staat echter een vast structureel 
bedrag. Waarom spreken tekst en tabel ten aanzien 
van de kosten JGZ elkaar tegen en wat zouden de 
juiste bedragen per jaar moeten zijn op basis van de 

geleidelijke ingroei? 

32. In totaal is het nadeel voor Woudenberg € 17.693. In de kadernota is 
meegenomen dat € 11.795 wordt gecompenseerd. Normaal en nu 
ook houden wij de begroting structureel aan. (constante waarde). 
Alleen duidelijke wijzigingen in bijdrage zoals hier het geval is 

verwerken wij. Dat is hier niet gebeurd en zal bij de begroting 
meegenomen worden. Het gaat om extra lasten van € 5.898 in 2019 

en € 11.795 vanaf 2020. 
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Programma 1 
Samenleving 

M. van de 
Hoef 
GBW 

33. De kadernota geeft (nog) geen volledig inzicht in de 
werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende kosten 
in de drie decentralisaties. Kan ons college 
inschatten of na het verkrijgen van de aantallen en 

kosten van de zorgaanbieders, in juni 2017, dit 
inzicht er wel zal zijn, en zullen deze gegevens in uw 

optiek voldoende zijn als basis voor de 
meerjarenbegroting in oktober? 
 

34. Zijn er extra mogelijkheden beschikbaar om deze 

inzichten eerder naar boven te krijgen? Het zou in 
onze optiek bijvoorbeeld zelfs een investering waard 
kunnen zijn om deze belangrijke stuurinformatie 
boven water te krijgen. 
 
 
 

35. De kadernota geeft aan dat mogelijk het risico dat 

de vraag naar ingekochte zorg groter is dan 
ingekocht. Zijn er bij de aanbieders waarmee “lump 
sum” afspraken zijn gemaakt ook vaste 
prijsafspraken gemaakt voor extra/aanvullende 
werkzaamheden? 
 

 
 

36. Het college geeft aan dat er een kans is dat de 
belastingdienst de dienstverlening binnen het sociaal 
team en de beoogde coöperatie ziet als inhuur van 
personeel, waarover BTW afgedragen moet worden. 

Deze kans zou toch voorafgaand aan de start van 
deze coöperatie zeker gesteld moeten kunnen 
worden in onze optiek. 

37. Wanneer kunt u ons en onze begroting zekerheid 
geven over deze eventuele BTW-afdracht? 

33. Wanneer aantallen en kosten door zorgaanbieders geleverd worden 
zal er inzicht zijn. Een volledig actueel beeld zal vrijwel niet haalbaar 
zijn doordat facturatie enkele maanden na afloop van een traject kan 
plaatsvinden en er ook trajecten zijn die na lange tijd worden 

afgesloten. Er zal daarom altijd sprake zijn van een zeker risico. Wij 
gaan ervan uit dat de cijfers en inzichten waarover wij beschikken 

voldoende basis zijn voor het opstellen van de meerjarenbegroting in 
oktober.  
 

34. De personele capaciteit van de zorgadministratie in Amersfoort is ten 

opzichte van voorgaande jaren uitgebreid en door extern onderzoek 
nu op niveau bevonden. Met name fouten in het administratieve 
proces zorgen ervoor dat actuele cijfers niet beschikbaar zijn. Alle 
inspanningen van de zorgadministratie zijn er op gericht de 
sturingsurinformatie, zodra mogelijk, beschikbaar te stellen.  Extra 
investering zou hierin geen verschil maken. 
 

35. Bij de budgetgestuurde bekostiging maakt het Regionaal Inkoop en 

Subsidiebureau (RISB) bij de gunning een budgetafspraak per 
aanbieder. Deze budgetafspraak is gebaseerd op de realisatie 2015 
en/of de prognose 2016/2017. Realisatie boven de budgetafspraak 
bekostigen we in principe niet. We zien wel dat op een aantal 
percelen soms de gewenste transformatiebewegingen sneller gaan 
dan de rigide inkoopafspraken. Dit vraagt in enkele gevallen 

individuele afspraken met aanbieders. 
 

36. + 37 Wij hebben ons laten adviseren door onze belastingadviseur. 
Zijn advies is verwerkt in bijlage 13 van het implementatieplan. De 
gevolgen zijn verwerkt in de exploitatiebegroting. 
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38. De bijdragen voor peuterspeelzalen worden gekort 
met ca. €2.300 als gevolg van verschuiving van 
bijdragen. In hoeverre is er een risico dat deze 
wijziging tot kwaliteitsverlies of kwaliteitswinst? 
 

39. Betreft de extra uitkering van de rijksbijdrage 

onderwijsachterstandenbeleid. Deze bijdrage is voor 

kleine gemeenten met €25.000 verhoogd. In 2018 
vindt een herverdeling plaats van deze rijksbijdrage, 
met het risico dat de bijdrage voor Woudenberg 
kleiner wordt. Hoe sorteren we hier als gemeente op 
voor? 

 
40. Betreft Investeringen Sportpark de Grift. Als GBW 

zijn wij voorstander van goede up-to-date 
accommodaties, die breed inzetbaar zijn, ook met 
het oog op de langere termijn. Wij begrijpen de 
noodzaak voor het maken van hogere incidentele 
kosten. Wij kunnen hiermee, op basis van 

bovenstaande akkoord gaan. Wel willen wij het 
college meegeven dat met het beschikbaar stellen 
van het budget van de verenigingen mag worden 
verwacht dat waar nodig het sportpark beschikbaar 
gesteld kan worden aan derden. V.w.b. de extra 
toevoeging aan de voorziening Sportpark de Grift. 
Kunt u ons inzichtelijk maken wat het effect is van 

de €8.000 toevoeging op de langere termijn? Kunt u 
ons tevens aangeven wat de kosten zijn voor het wel 
gelijk aanleggen van verlichting op het G-veld? 
Tevens vernemen wij graag uw argument waarom 
nu niet gelijk de verlichting op het G-veld wordt 

aangelegd. 

 
41. Een deel van het beschikbare budget voor 

armoedebestrijding wordt aangewend voor Lees-
consulenten op basisscholen om laaggeletterdheid 

38. Voor 2018 hebben allebei de peuterspeelzalen een subsidieaanvraag 
ingediend. De nieuwe subsidieregels zijn gekoppeld op de uurprijs die 
het rijk hanteert. Onderdeel van het subsidie-gesprek is ook de te 
leveren kwaliteit.  
 

39. Eind juni heeft het ministerie van SZW via een kamerbrief de 

gemeenten geïnformeerd dat deze wijziging is uitgesteld en wordt 

overgelaten aan een volgend kabinet. 
 
 
 
 

 
40. Op dit moment is in de beheer- en gebruiksovereenkomst al 

vastgelegd dat het sportpark onder voorwaarden aan derden 
beschikbaar kan worden gesteld. De belangrijkste voorwaaden zijn 
dat het gebruikt moet worden voor sportdoeleinden, dat het gebruik 
ondergeschikt is aan de hoofdgebruikers de voetbal- en 
korfbalvereniging en dat er tussen ondergebruiker en stichting een 

gebruiksovereenkomst conform het sportbesluit moet worden 
gesloten. Het effect van de toevoeging op de langere termijn is dat 
we de voorziening op peil houden om deze en de in de toekomst 
geplande renovaties uit te kunnen voeren. De kosten voor de 
volledige aanleg van de verlichting rond het G-veld bedragen volgens 
de opgave van de Stichting € 40.000. Op basis van de door de 
Stichting aangeleverde informatie hebben wij geconcludeerd dat de 

directe noodzaak voor de aanleg van de verlichting ontbreekt. Met de 
verbreding van het D-veld krijgt de voetbalvereniging er al meer 
capaciteit bij. Dat het park nu op de schop gaat biedt de 
mogelijkheid om nu de voorbereidende werkzaamheden te 
verrichten. De daadwerkelijk verlichting kan dan op een later 

moment worden aangelegd. 

 
41. De relatie tussen laaggeletterdheid en armoedebestrijding wordt 

gelegd in Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016. Overzicht van de 
gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van 
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tegen te gaan. Welk onderzoek ligt aan dit project 
ten grondslag, om hoeveel deelnemers zal het gaan 
en zijn er projecten bekend die aantonen dat de in te 
zetten projectaanpak daadwerkelijk tot resultaat 
leidt? 

 

 

 
 
 
 
 

 
42. Hoe wordt het project aangepakt? Worden alle 

basisscholen apart benaderd of bezocht of komt er 
een integrale aanpak waarbij de deelnemers van alle 
basisscholen samen aan het project deelnemen? 

 
43. Een ander deel van het geld voor armoedebestrijding 

wordt gebruikt voor onderzoek. Kan worden 
aangegeven wat er wordt onderzocht, en wat de 
doelstellingen zijn voor dit onderzoek? 

 
 
 
 

 
 
44. Er worden diverse re-integratie initiatieven 

genoemd, waarbij bijvoorbeeld benoemd wordt dat 
met de specifieke aanpak van het project Grenzeloos 

het in veel gevallen lukt om deze doelgroep te 

bemiddelen naar betaald werk. Heeft het college 
inzicht in de exacte resultaten per betaald initiatief, 
zodat we op basis van deze resultaten de extra 
gelden effectief kunnen inzetten? 

investeringenvoor samenleving en individu. Van de Stichting Lezen 
en Schrijven uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht. Drs. 
Kees Broekhof, taalexpert bij Sardes, heeft uitvoerig onderzoek 
verricht naar het effect van de aandacht voor (vrij) lezen op de 
basisschool en het (voorkomen van het) ontstaan van laaggeletterd-
heid. De pilot wordt op één basisschool gestart. Via de lees-

consulenten worden alle kinderen van die school bereikt. Onderdeel 

van de Bibliotheek op School (BoS) en ook van de voor Woudenberg 
aangepaste pilot is dat jaarlijks een monitor wordt afgenomen om de 
resultaten van het project te meten. Monitoring van scholen die al 
langer aan de BoS meedoen laat zien dat het concept positief effect 
heeft. 

 
42. Er is al contact gezocht met alle basisscholen. Op basis van de 

behoeftepeiling starten we nu op één basisschool met de pilot. De 
kans is aanwezig dat bij positieve bevindingen uit de pilot ook andere 
scholen zich aansluiten. 
 

43. De uitkomsten van het onderzoek moeten antwoord geven op vragen 

als ‘Wat is de omvang en samenstelling van de armoedepopulatie in 
Woudenberg in het algemeen en hoeveel huishoudens met kinderen 
betreft het?’, ‘Hoe hoog is het bereik van minimaregelingen in 
Woudenberg?’ en ‘Voor welke doeleinden worden de minima (kind) 
regelingen gebruikt?’. Daarnaast willen we graag de doelgroep / 
inwoners zelf laten meepraten over de besteding van de Klijnsma-
gelden. Na afronding van het onderzoek gaan we met de doelgroep 

in gesprek en wordt bepaald waar het geld aan besteed wordt. 
 

44. Ja. Deze resultaten ziet u terug in de evaluatie van ons re-
integratiebeleid. 
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45. U geeft aan het budget voor re-integratie te 

verhogen. Kunt u aangeven met welk bedrag dit 
budget wordt verhoogd?  
 

46. Er wordt voorgesteld om de overblijvende middelen 

van de participatiewet op de uitvoering in te zetten 

ten gunste van het re-integratiebudget. Een 
ontwikkeling waar wij ons prima in kunnen vinden. 
Past deze verschuiving van budgetten binnen de 
doelmatigheid en rechtmatigheid begrotingtechnisch 
gezien? Wat is het (budget)bedrag waarmee wordt 

geschoven, en op welke wijze gaat u hiermee de 
kwaliteit van de re-integratie vergroten? 
 
 

 
 
 

 
47. A: De budgetten voor de regiotaxi’s worden door de 

provincie teruggedraaid tot €0. Is het mogelijk 
inzicht te geven wat de gevolgen zijn voor de 
gebruikers van de regiotaxi.  
 

47. B: Als in 2018 en 2019 een ingroeimodel gehanteerd     

      wordt betreffende de aanpassing in de doorrekening  
      van de kosten JGZ, hoe kunnen de bedragen in de  
      tabel dan voor 2018, 2019 en 2020 hetzelfde zijn? 

 
45. Het betreft een verhoging van een ton. 

 
 
 

46. Het budget voor uitvoerings-kosten wordt met een ton verlaagd. De 

verschuiving vindt plaats binnen het programma Werk en inkomen 

en is een bevoegdheid van de raad. De verschuiving is passend zowel 
met betrekking tot rechtmatigheid als doelmatigheid, en vergroot 
deze zelfs. Met het verhogen van  het re-integratiebudget kunnen we 
de hogere instroom in de bijstand begeleiden naar werk, de pilot 
Grenzeloos structureel voortzetten en de nieuwe doelgroepen met 
het benodigde instrumentarium bemiddelen naar werk. We 

constateren dat in toenemende mate jongeren vanuit het Praktijk-
onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs een beroep doen op re-
integratieondersteuning. De ondersteuning bestaat dan voornamelijk 
uit het realiseren van een doorgaande lijn van school naar 
arbeidsmarkt door inzet van instrumenten als jobcoaching en 
loonkostensubsidie. 

 

47. A: Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Dit hangt mede af van de 
effecten van het kantelingsbeleid doelgroepenvervoer dat op dit 
moment opgesteld wordt. 
 
 

47. B: In totaal is het nadeel voor Woudenberg € 17.693. In de 
kadernota is meegenomen dat € 11.795 wordt gecompenseerd. 

Normaal en nu ook houden wij de begroting structureel aan. 
(constante waarde). Alleen duidelijke wijzigingen in bijdrage zoals 
hier het geval is verwerken wij. Dat is hier niet gebeurd en zal bij de 
begroting meegenomen worden. Het gaat om extra lasten van  

€ 5.898 in 2019 en € 11.795 vanaf 2020. 

Programma 1 

Samenleving 

S. Smit 

PvdA 

48. Welke initiatieven neemt de gemeente om deze 300 

mantelzorgers te ondersteunen? 

48. Binnen het Sociaal Team is formatie gecreëerd  waar mantelzorgers 

met vragen en voor advies terecht kunnen. De speciale regeling voor 
huishoudelijke ondersteuning van mantelzorgers wordt verder 
gepromoot. Er worden meer cursussen  aangeboden en er komt weer 
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49. Met alle waardering voor de individuele teamleden 
daarom de vraag welke stappen er op dit gebied zijn 

gezet. Wat is er nu anders als dezelfde bedoeling 
van een jaar geleden er nu op precies dezelfde 
manier is? Welke knelpunten zijn er bij het 

verwezenlijken van genoemde bedoeling? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

50. Wat houdt het bedrag van € 40.589 jaarlijks in naast 
de ruim € 45.000 wat uit rijksgelden  jaarlijks 

specifiek beschikbaar wordt gesteld? Is er een 

jaarlijks niet gebruikt bedrag van € 5.000? 
 
 
 
 

een uitgebreide mantelzorglunch op 10 november a.s. 
 

49. In de kadernota staat vermeld dat het de bedoeling is dat het sociaal 
team zoveel mogelijk zelf casussen kan behandelen of door kan 
verwijzen naar basisvoorzieningen. De reden dat dit in de kadernota 
staat ligt niet in het gegeven dat dit niet gebeurt, in tegenstelling 

zelfs, maar dat dit de bedoeling blijft. Voor nu en in de toekomst.  

 
De medewerkers van het sociaal team zijn toegerust om 
enkelvoudige en complexe hulpvragen te beoordelen en waar dit kan 
zelf op te pakken, waar nodig met lokale of regionale ketenpartners. 
Op basis van een – samen met de inwoner gemaakt – plan van 

aanpak wordt bekeken welke doelen en gewenste resultaten er zijn, 
om zodoende het best passende aanbod op de hulpvraag te 
creëren.Dit betekent dat het sociaal team samen met de inwoner 
bekijkt wat de inwoner zelf kan doen (eventueel met behulp van het 
netwerk, wat er vanuit de sociale basis infrastructuur ingezet kan 
worden (of waarover afspraken gemaakt kunnen worden), dat het 
sociaal team de ondersteuning en/of begeleiding van de inwoner (of 

het gezin) biedt of dat er aanvullende (gespecialiseerde) zorg ingezet 
dient te worden. 
 
Er wordt dus niet per definitie uitgegaan van het zelf oplossend 
vermogen van de inwoner, maar er wordt wel gekeken wat een 
inwoner zelf kan met eventuele hulp van het netwerk. Met het plan 
van aanpak is het sociaal team, samen met de inwoner, in staat om 

te concretiseren wat nodig en passend is. 
 

50. Het bedrag dat bij ons bekend is en dat wij beschikbaar hebben 
vanaf 2017 bedraagt € 40.589. Dit bedrag is zowel bij de inkomsten 
als uitgaven verwerkt in deze Kadernota. We gaan ervan uit dat het 

beschikbare bedrag van € 40.589 in z’n geheel benut kan worden 

voor armoedebestrijding.  
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51. Het is positief dat de gemeente hierin zelf een 
aandeel heeft, we gaan ervan uit dat het College in 
overleggen met andere lokale werkgevers dit thema 
aanhoudend indringend bespreekt. In welke mate is 
de hiervoor uitgesproken vooronderstelling juist? 

51. Het openstaan voor werk-zoekenden met afstand tot de arbeids-
markt of een arbeids-beperking is een terugkerend onderwerp van 
gesprek met o.a. de DES en de BSW. Daarnaast hebben we met de 
Rotary afgesproken dat we elkaar over en weer kunnen opzoeken 
voor matching van deze doelgroep. Ten slotte hebben we al enkele 
jaren een lokale werkgeversdienstverlener die vanuit zijn netwerk 

van lokale ondernemers de doelgroep matcht op vacatures. Naast 

lokale samenwerking zijn er ook regionale activiteiten. 

Programma 2 
Leefomgeving 

M. Treep 
CU 

Centrumplan 
52. Toch lezen we nu ook het centrum ook onder 

kwaliteitsniveau A valt, klopt dat? 

 
 
 
 
 
 

53. Heeft het college plannen ook dit gedeelte op korte 

termijn op te knappen? Dat kan uiteraard op een 

manier gebeuren waarbij duidelijk onderscheid blijft 
met de winkelstraat. 

 
52. Vanuit de kaders stuctuurvisie 2030 én de Toekomstvisie  2030 is 

gewerkt aan de ambitie voor integrale kwaliteitsverbetering van het 

centrum en de bijdrage aan een verbetering van het verblijfsklimaat 
(verkeersveiligheid, groene hoofdstructuur en leefbaarheid). Samen 
met inwoners en ondernemers is er invulling gegeven aan een 
verblijfshart met kwaliteit. Dit heeft geresulteerd tot (integrale) 
kwaliteitsverhoging van het centrum (incl. beeldkwaliteit groen). 
 

53. Er zijn geen concrete onderhoudsmaatregelen opgenomen in het 

uitvoeringsprogramma wegen op dit deel van de Voorstraat. 

Opknappen op korte termijn is niet verstandig omdat er inbreidings-
plannen zijn op deze locatie. In 2018 vindt er een nieuwe 
weginspectieronde plaats. Bij voorkeur geschiedt dit na de 
bouwactiviteiten op de inbreidingslocatie. Dan zal duidelijk zijn in 
welke mate er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd worden. 

 M. Treep 
CU 

Betere verkeersveiligheid 
54. Zijn er nog concrete plannen te noemen? 

 
 
 
 

 

 
 
 

55. Is er een mogelijkheid om een opstelplaats voor 
fietsers op deze plek te realiseren? 

 
54. Technische aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid 

worden meegenomen in de onderhoudsplannen riolering/wegen. U 
kunt hierbij denken aan het visueel verbeteren of verhogen van 
kruisingen in het buitengebied, het vernieuwen of repareren van 
deklagen, de aanleg of herstel van bermverhardingen en het 

herstraten/herstellen van diverse wegen en trottoirs binnen de 

bebouwde kom. Verder spelen we in op de behoefte vanuit de 
samenleving en passen maatwerk toe.  
 

55. We zullen de mogelijkheid onderzoeken. 
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 M. Treep 
CU 

Afval 
56. Wat is de stand van zaken van deze campagne? 

 
56. textielcampagne is nog niet uitgevoerd. Zodra de resultaten van het 

eerste half jaar met diftar bekend zijn, gaan we samen met ROVA 
bekijken welke communicatiecampagnes nodig zijn om de 
gescheiden afvalinzameling verder te optimaliseren.   

Programma 2 
Leefomgeving 

M. Hardeman 
CDA 

57. Enige tijd geleden heeft het CDA met de SGP een 
amendement ingediend met betrekking tot het 

speelbeleidsplan. In tegenstelling tot het raads-
voorstel heeft de raad ervoor gekozen om het aantal 
speelplekken niet fors te verminderen en toch de 
kwaliteit van de bestaande speelplekken te hand-

haven of te verbeteren. In het amendement is 
opgenomen dat dit in het plan verwerkt zou worden. 
Kunt u aangeven wanneer we dit plan kunnen 
verwachten? 
 

58. Een gedeelte van Woudenberg zal worden voorzien 
van glasvezel als er voldoende deelname is. De 

mensen moeten voor een bepaalde datum 

beslissen/tekenen dat ze daadwerkelijk meedoen. 
We zijn benieuwd of het aantal voor Woudenberg al 
bekend is. En als er uiteindelijk weinig mensen 
meedoen of dat eventueel gevolgen heeft voor het 
overige buitengebied. 

57. Op basis van het beleidsplan speelruimte worden er thans 
uitvoeringsplannen per wijk opgesteld. Hierin wordt rekening 

gehouden met het amendement op het speelruimtebeleid per wijk. 
De planning van de uitvoering van de wijkplannen hangt samen met 
de gesprekken met de scholen over de openbaarheid van de 
schoolpleinen waarvan in deze kadernota in juni 2017 een voorstel is 

aangekondigd. 
 
 
 
 

58. Het aantal inwoners voor deelname is nu nog niet bekend. Voor 10 
juli moet een glasvezelabonnement afgesloten worden. 50% van het 

hele gebied waarin Woudenberg wordt meegenomen moet 

aangesloten zijn om de aanleg door te kunnen laten gaan. Het is niet 
ter sprake geweest dat als er te weinig mensen meedoen dit evt. 
gevolgen zou hebben voor het overige buitengebied. 

Programma 2 
Leefomgeving 

H.J. Molenaar 
SGP 

59. P8 In de Kadernota wordt vanwege het nieuwe 
Centrumplan het budget voor onderhoud structureel 
met € 10.500 verhoogd. In relatie tot het extra 
onderhoudsbudget voor HGW fase 4 t/m 5 en mede 
gelet op het feit dat ook de oude inrichting van het 
centrum werd onderhouden, komt dit bij de SGP-

fractie over als een hoog bedrag. Graag ontvangen 

wij een nadere onderbouwing van het extra 
onderhoudsbedrag voor het centrum. 

59. In de voortgangsrapportage project centrum, welke u op 6 juli via de 
ingekomen stukken wordt aangeboden staat een nadere 
onderbouwing van het extra beheerbudget. De extra beheerkosten 
ziin voornamelijk toe te schrijven aan kwalititief beter én meer groen 
in de vorm van leibomen, groene afscherming (plantvakken en 
hagen). Daarnaast dragen wij de beheerkosten van de grondspots en 

is er toename van straatmeubiliair. 
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Programma 2 
Leefomgeving 

H.J. Molenaar 
SGP 

60. P9 Het genoemde structureel bedrag voor gebruik 
schoolpleinen zelf investeren leidt tot een behoorlijke 
investeringsruimte. Is het niet goedkoper om in 
plaats van de schoolpleinen zelf speellocaties te 

realiseren?  
 

 
61. P9 Nu het speelbeleid in deze Kadernota terugkomt 

hebben wij ook nog de volgende vraag: wat is de 
stand van zaken van de uitvoering van het 

amendement bij het speelbeleid, inzake de 10 extra 
te handhaven speelplekken?  

60. De scholen hebben eigen speeltoestellen op de schoolpleinen die zij 
in de openbaarheid beschikbaar stellen voor deze investering, maar 
zelf onderhouden en vervangen. Het realiseren van eigen 
speellocaties vereist extra benodigde investeringsruimte voor de 

ontwikkeling- en aanschaf- en ambtelijke kosten bij de realisatie van 
nieuwe eigen speelocaties. 

 
61. Op basis van het beleidsplan speelruimte worden er thans 

uitvoeringsplannen per wijk opgesteld. Hierin wordt rekening 
gehouden met het amendement op het speelruimtebeleid per wijk. 

De planning van de uitvoering van de wijkplannen hangt samen met 
de gesprekken met de scholen over de openbaarheid van de 
schoolpleien waarvan in deze kadernota in juni 2017 een voorstel is 
aangekondigd. 

Programma 2 
Leefomgeving 

H.J. Molenaar 
SGP 

62. P9 Volgens de Kadernota wordt in het kader van een 
betere verkeersveiligheid ingezet op de inrichting 

van de weg, handhaving en educatie en voorlichting. 
Blijkbaar is hiervoor geen extra budget nodig: wat is 

het jaarlijkse budget wat hiervoor beschikbaar is? 
 

63. P9 Aan welke concrete nieuwe maatregelen moeten 
wij denken? Welke concrete knelpunten in 
Woudenberg staan er voor 2018 op de lijst om 

verbeterd te worden? 

62. Het jaarlijkse budget voor verkeer en vervoer is € 35.000 
(Grootschalige) aanpassing van de inrichting van de weg wordt 

gedekt uit het wegenbudget. 
 

 
 

63. U moet hierbij denken aan onderhoud en de verbetering van de 
verkeersveiligheid door het visueel verbeteren of verhogen van 
kruisingen in het buitengebied, het vernieuwen of repareren van 

deklagen, de aanleg of herstel van bermverhardingen en het 
herstraten/herstellen van diverse wegen en trottoirs binnen de 
bebouwde kom. Verder spelen we in op de behoefte vanuit de 
samenleving en passen maatwerk toe.  

Programma 2 

Leefomgeving 

H.J. Molenaar 

SGP 

64. Op dit moment zijn we ongeveer halverwege de 

uitvoeringsperiode van het wegenbeheerplan 2015 – 
2018. Een plan waarvan het college verwachtte dat 

het met minder kosten gepaard zou gaan dan zoals 
geadviseerd in de onderliggende technische 
rapportage. Wat is de stand van zaken van de 
uitvoering van het wegenbeheerplan, zowel qua 
planning is qua financiën? 

64. Met de beschikbare financiële middelen wordt aan de hand van de 

onderhoudsplanning ieder jaar opnieuw bekeken welk onderhoud zal 
worden uitgevoerd en in welke mate. Uitgangspunt hierbij is de 

onderhoudstoestand en de verbetering van de verkeersveiligheid. In 
de jaarrekening zal de stand van zaken (wat hebben we gedaan?) en 
financiële verantwoording worden afgelegd. 
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Programma 2 
Leefomgeving 

M. van de 
Hoef 
GBW 

65. Voor het in stand houden van beeldkwaliteit A voor 
het centrum wordt voorgesteld het IBOR budget te 
verhogen met €10.500. GBW is voorstander van een 
hoog beeldkwaliteitsniveau in ons nieuwe centrum, 
maar in onze optiek was kwaliteitsniveau A alleen 
van toepassing op onze begraafplaats. Is het 

hanteren van beeldkwaliteit A voor ons centrum een 

beleidswijziging? 
 

66. Onkruidbeheersing: Onderzoek door GBW uitgevoerd 
leert ons dat de basis van goede onkruidbeheersing 
ligt in het goed en effectief vegen aan het begin van 

het “onkruidseizoen”. Het verwijderen van de 
voedingsbodem voor de groei van onkruid 
(zandhopen) komt de beeldkwaliteit in de rest van 
het seizoen zeer ten goede. Daarnaast heeft meer 
dan regelmatig onderhoud d.m.v. chemievrije 
onkruidbeheersing aan het begin van het 
groeiseizoen zijn effecten op de onkruidontwikkeling 

in de rest van het jaar. Deelt u onze analyse dat 
goed vegen aan het begin van het groeiseizoen 
bedraagt aan het verminderen van de groei van 
onkruid, en bent u bereid om extra in te zetten op 
vegen begin volgend jaar? 

65. Zie ook antwoord 52.  
Het betreft een integrale kwaliteitsverbetering van het centrum (incl. 
beeldkwaliteit groen).  De extra beheerkosten zitten voornamelijk in 
het terugbrengen van het groen in het centrum. 
 
 

 

 
 

66. Zoals reeds in de Raadsvergadering van april 2017 besloten wordt er 
structureel jaarlijks volgens een verbeterde aanpak vroegtijdig  
ingezet op de beheersing van het onkruid door de combinatie van 

goten vegen (voedingsbodem verminderen), te schoffelen 
(plantsoenen) en inzet van hetelucht op verhardingen. 

Programma 2 
Leefomgeving 

S. Smit 
PvdA 

67. Wat is de reden dat dit achterwege is gelaten? In 
hoeverre wordt overwogen om subsidies voor 
particulieren te ontwikkelen waarmee wateroverlast 
voorkomen kan worden? Wat ziet u als 
mogelijkheden hiervoor? Bijvoorbeeld het 
subsidiëren van regentonnen? 

67. Het inclusief beleid is een overkoepelend beleid wat meerdere 

thema’s betreft. Om die reden is het niet expliciet benoemd in 

thema Leefomgeving. Tijdens projecten waarbij de riolering 

vervangen wordt voor een gescheiden rioolstelsel wordt op 
projectbasis een subsidie ingesteld. Zo ontvingen eigenaren van 

woningen in de Eshoflaan het afgelopen jaar een bijdrage als ze (een 
deel van) het particuliere verharde oppervlak afkoppelde van het 

riool en aansloten op het regenwaterriool. Het afkoppelen van 
regenwater in straten waar geen regenwater riool aanwezig is 
(doormiddel van infiltratie), is gezien de hoge grondwaterstand niet 
wenselijk. Daarom worden deze subsidies alleen gecombineerd met 
rioolvervangingsprojecten.  
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Programma 3 
Veiligheid  

M. Treep 
CU 

Veiligheid Informatiesysteem 
68. Wie gaat dit VIS vullen? Alleen politie of ook bijv. 

Woningbouwvereniging en sociaal team als het gaat 
over (mogelijk) huiselijk geweld of overlast in een 
bepaalde wijk? 

 
68. Het VIS is een koppeling van reeds bestaande informatiesystemen, 

als de informatiesysteem van de politie maar ook bijvoorbeeld 
Stroomlijn (systeem met geografische en administratieve data van 
de gemeente, incl luchtfoto’s). Privacygevoelige informatie wordt niet 
verwerkt in het systeem.  

Programma 3  

Veiligheid 

O. de Man 

VVD 

Maatschappelijk effect 4: minder alcoholgebruik 

onder jongeren < 18 jaar 
69. Waarom wordt de nadruk gelegd op alcohol gebruik? 

De gevolgen van drugsgebruik zijn individueel, 
maatschappelijk en sociaal vele malen groter te 

noemen. 

 

 
69. Alcoholgebruik is meer maatschappelijk geaccepteerd en meer 

zichtbaar, waardoor we concrete acties kunnen inzetten. Daarnaast 
we zijn wettelijk verplicht om een handhavings- en preventieplan 

alcohol te hebben. Jeugdpunt geeft op de basisscholen weerbaar-
heidstrainingen die zijn gericht op omgaan met groepsdruk. Dan kan 
het gaan om alcoholgebruik, maar ook drugs en pesten. Ook bij de 
aanpak van jeugdoverlast is het gebruik van genotsmiddelen een 
belangrijk thema.  

Programma 3  

Veiligheid 

O. de Man 

VVD 

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid 

70. Op basis van welke aanwijzing is het besluit 
genomen om onderzoek te verrichten naar de 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit? 
 
 

71. Zijn de onderzoeksrapporten openbaar? 

 

70. Binnen de politie eenheid Midden Nederland is door gemeenten, 
politie en OM besloten om ondermijning in elke gemeente te 

onderzoeken om zo een beter beeld te krijgen van de verwevenheid 
van onder- en bovenwereld.   
 

71. Nee, deze rapporten zijn niet openbaar. 

Programma 3  
Veiligheid 

H.J. Molenaar 
SGP 

72. P11 Kan concreet gemaakt worden hoe we de 
hogere bereidheid (bij burgers en professionals tot 
vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk 
geweld) gaan realiseren?  
 

73. P11 Wij signaleren een zeker dilemma: aan de ene 

kant wil je als hulpverlener en professional de hulp 
graag integraal en in samenwerking oppakken, aan 

de andere kant moet het laagdrempelig (zonder de 
directe dreiging van Jeugdzorg) zijn om de mensen 
zelf tot melden aan te zetten. Hoe staat het college 
in dit dilemma? 

72. Door het organiseren van themabijeenkomsten voor zowel de 
professional als vrijwilligers, aandacht voor de week zonder geweld 
en andere activiteiten. 
 
 

73. Wij zien dit niet als een dilemma, maar als twee ingangen tot 

hulpverlening die elkaar aanvullen. 
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Programma 3  
Veiligheid 

M. van de 
Hoef 
GBW 

74. Voor de brandweer wordt een nieuw dekkingsplan 
opgesteld. In Woudenberg mogen wij ons gelukkig 
prijzen met een goede bezetting van (vele) 
vrijwilligers. In hoeverre worden “onze” vrijwilligers 

ingezet in gebieden waar minder vrijwilligers 
beschikbaar zijn? 

74. Het dekkingsplan is gebaseerd op de snelste opkomsttijd, want het 
uitgangspunt is dat de burger de snelste hulp krijgt. De post 
Woudenberg wordt daarom ook regelmatig in bijv. Leusden ingezet. 

Programma 3  
Veiligheid 

S. Smit 
PvdA 

75. In hoeverre ziet u voor het College een taak om, 
eventueel in samenwerking met andere organisaties, 
de bevolking te informeren om genoemde 

misverstanden te voorkomen? 

75. Uiteraard is dit een taak van de gemeente, maar ook van andere 
(veiligheids)organisaties om de burger van de juiste informatie te 
voorzien, waarbij wordt gekeken naar de tijdslijn, privacygevoelige 

informatie en afstemming met diverse partijen om bijvoorbeeld geen 
strafzaak te frustreren. 

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

M. Treep 
CU 

Routepaden 
76. Hoe kan het nu zijn, dat met het opheffen van het 

complete recreatieschap er straks evenveel geld 
wordt uitgegeven voor slechts 1 taak? 

 
76. Komt voornamelijk door de verdeelsleutel, UHVK was op basis van 

inwoner aantallen, Die verdeelsleutel had geen draaglak meer. De 
kosten verdeling is nu op basis van kilometer aanwezige 

voorzieningen (met een aftrek voor de nadeel gemeenten zoals 
Woudenberg). 

Programma 4 

Ruimte, wonen en 
ondernemen 

O. de Man Omgevingswet 

77. Waaruit bestaan de kosten voor het aanpassen van 
het KCC?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

78. Kunt u aangeven waarom de huidige beleids-

terreinen bouwbeleidsplan, geur- en geluidbeleid 
moeten worden aangepast al voor de invoering van 
de Omgevingswet? 
 

 

 

77. Zoals in de Kadernota is opgenomen hebben wij op basis van het 
financieel model van de VNG de kosten voor de invoering van de 

Omgevingswet in beeld gebracht. Het model gaat voor kleine 
gemeenten uit van een investering van € 100.000 voor de 
aanpassing van het KCC. Dit lijkt ons voor Woudenberg niet 
realistisch aangezien wij over een relatief nieuw en goed ingericht 
KCC beschikken. Dit neemt niet weg dat het wel kan zijn dat er door 
de invoering van de omgevingswet fysieke maatregelen nodig zijn 
om vanuit het KCC zo goed mogelijk vragen ten aanzien van de 

Omgevingswet te kunnen beantwoorden.  
 

78. In de huidige beleidstukken zit geen afweging ten aanzien van de 

beleidsruimte die gemeenten krijgen. Om bedrijven en inwoners 
direct na de invoering goed te kunnen informeren over de lokale 
(on)mogelijkheden vinden wij het wenselijk om vooraf het beleid te 
herzien. Ook omdat een aantal van de huidige beleidsstukken dan 

inmiddels achterhaald zijn.  
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79. De wettelijke eisen uit het DSO moeten 
hoogstwaarschijnlijk pas in 2024 worden gehaald. 
Op grond van welke uitgangspunten baseert u nu de 
kosten voor; ‘aanloopkosten informatiearchitectuur’? 
 
 

 

 
80. Is er vanuit de rijksoverheid een compensatie inzake 

de kosten die de invoering van deze wet met zich 
mee brengt?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
81. Waarom zijn structurele kosten onder Invoerings-

kosten opgenomen? (tabel p.16)  
 
 

82. Waarom nemen deze kosten na 'inleerjaren' niet af? 

79. Aanloopkosten informatiearchitectuur zijn in beeld gebracht mbv de 
VNG tool die hiervoor beschikbaar is gesteld. De hieruit 
voortgekomen uitgangspunten betreffen het borgen van de kwaliteit 
van brongegevens, het consolideren van het applicatielandschap, het 
reduceren van complexiteit van samenhangende informatiesystemen, 
het verder digitaliseren van informatiestromen en het (her)inrichten 

van de bijbehorende procesafhandeling. 

 
80. Er is een principeakkoord gesloten over de verdeling van de kosten. 

Afgesproken is onder andere dat iedere partij zelf de transitiekosten 
van de wet draagt. Dit zijn kosten voor de transitie naar het werken 
met deze nieuwe wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten 

voor het volgen van opleidingen, organisatie- en cultuur-
veranderingstrajecten, aanpassingen van digitale voorzieningen etc.. 
De uitvoeringskosten worden via een verdeelsleutel gedeeld. Dit zijn 
de terugkerende kosten die bijvoorbeeld samenhangen met het 
gebruik van het digitale stelsel en de kosten van de bevoegde 
gezagen bij het werken conform de wet. Hoe deze verdeelsleutel 
voor Woudenberg uitpakt is nog niet bekend.  

 
81. Het is ons niet helemaal duidelijk welke kosten worden bedoeld. 

Indien de tabel op pagina 14 wordt bedoeld zien wij geen structurele 
kosten.  
 

82. Het is voor ons niet duidelijk welke kosten worden bedoeld. Gelet op 
de huidige werkwijze in Woudenberg is niet te verwachten dat er veel 

taken afvallen, maar juist meer bij komen. Het afbouwen van kosten 
is dus waarschijnlijk niet aan de orde.  

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

O.  de Man Routebureau, routes en paden UHVK 
83. Is het een suggestie om de verdeelsleutel op basis 

van aantallen recreanten samen te stellen? Middels 

de toeristenbelasting weten we die aantallen. 

 
83. De toeristenbelasting wordt alleen ontvangen van 

verblijfsrecreanten, deze voorziening is voor een bredere groep, mn 

ook dag bezoekers en eigen inwoners maken gebruik van de routes. 
Een verdeelsleutel op basis van toeristen belasting is niet 
representatief voor de gebruikers. 
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Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

M. Hardeman 
CDA 

84. De totale invoeringskosten voor de omgevingswet 
bedragen totaal € 285.000,- en de structurele kosten 
zijn € 170.000,-  per jaar. Dit zijn forse bedragen. Er 
wordt gezegd dat de kosten afhankelijk zijn van de 

ambitie die de gemeente heeft. Wat is de ambitie 
van de gemeente Woudenberg? En hoe verhoudt 

zich dit tot de kosten? Welke ruimte heeft een 
gemeente om te kiezen? Wanneer verwacht u te 
weten of de inschatting van de kosten in vergelijking 
met andere gemeenten een reële inschatting is? De 

stijging zit met name op personeelskosten zit, 
verwacht u daarmee een besparing op personeel op 
andere plekken in de organisatie?  
 

85. Er wordt gezegd dat nog niet bekend is wat de 
consequenties van de Omgevingswet zijn voor 
werkzaamheden en kosten van RUD. Vindt hierover 

al wel overleg plaats en zo niet wanneer gaat dit dan 

gebeuren? 
 

86. Voor de Economische Uitvoeringsagenda is een 
stuurgroep opgericht. Uit hoeveel personen bestaat 
deze stuurgroep en hoe is de verdeling over de 4 
O's?  Wat doet deze stuurgroep en kunt u daar 

voorbeelden van geven? 

84. Zoals in de Kadernota is opgenomen hebben wij op basis van het 
financieel model van de VNG de kosten voor de invoering van de 
Omgevingswet in beeld gebracht. Uit dit model is in eerste instantie 
een veel hoger bedrag gekomen, puur op basis van kengetallen. 

Omdat wij niet uitgaan van grote (beleids)wijzigingen en een hele 
andere wijze van werken hebben wij de raming naar beneden 

bijgesteld. Wij verwachten hiermee een reele inschatting te hebben 
gemaakt. Er wordt rekening gehouden met 2 fte extra. Een 
besparing op andere plekken in de organisatie zien wij niet. 
 

 
 
 
 

85. Hierover vindt al overleg plaats echter pas op het moment dat de 
inpact van de wet en de ambities duidelijk zijn, kunnen de concrete 
afspraken (en daarmee inzicht in de kosten) gemaakt worden.  

 

 
 

86. De stuurgroep bestaat uit 5 personen, plus een secretaris vanuit de 
gemeente, die allen een raakvlak hebben met en netwerk hebben in 
1 of meerdere O’s. De stuurgroep is samen nu hun koers  aan het 
bepalen,  waar zich op te richten en waar men voor bij de stuurgroep 

terecht kan. Zodra dit en de gezamenlijke kernboodschap bepaald is 
zal hierover aan belanghebbenden gecommuniceerd worden. 

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

H.J. Molenaar 
SGP 

87. P15 Welk deel van de invoeringskosten 
Omgevingswet van € 285.000 is al nodig in de jaren 
2018 en 2019?  

 

88. P14/15 In de € 285.000 zit een bedrag van  
€ 120.000 voor het aanpassen van beleidsstukken. 
Dit heeft te maken met de toename van onze 
beleidsvrijheid. Is het college met de SGP-fractie van 
mening dat hierin veel synergie kan worden behaald 

87. Dit kunnen wij op dit moment nog niet goed bepalen. Indien we het 
bedrag evenredig over de jaren verdelen betreft het een bedrag van 
zo’n € 40.000,- 

 

88. Daar waar in de omschakeling van rijksregels naar lokale regels 
opdrachten samen met andere gemeenten kunnen worden 
uitgevoerd, heeft dit onze voorkeur op het moment dat het 
inhoudelijk en financieel toegevoegde waarde heeft.  Daarbij kijken 
we eerst naar de gemeenten in regio Amersfoort, die ook 
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door samenwerking met andere vergelijkbare 
gemeenten in de regio Food Valley (zie onder 
programma 5)? 

samenwerken in de Regionale Uitvoeringsdienst.  

Programma 4 

Ruimte, wonen en 
ondernemen 

H.J. Molenaar 

SGP 

89. P15/16 Wat gaat er mis als we nu alleen de 

implementatiekosten voor de noodzakelijke 
voorbereiding opnemen in de Kadernota en de 
structurele kosten in een van de volgende 

Kadernota’s? 
 

90. P14 In de Kadernota wordt de invoering van de 
Omgevingswet een decentralisatie genoemd. 

Betekent dit dat we hiervoor vanuit het Rijk (nu of te 
zijner tijd) ook extra middelen ontvangen? 

89. De meeste structurele kosten gaan al in 2018 in, deze moeten 

daarom wel in de Kadernota worden opgenomen. Het is dan niet 
logisch om voor de jaren erna geen structurele kosten op te nemen.  
 

 
 

90. Zie antwoord onder 80. 

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

H.J. Molenaar 
SGP 

91. P18 Onderzoekt het college of voor de uitvoering van 
het in stand houden van in Woudenberg gelegen 
paden en routes inzet van WSW’ers mogelijk is? 

91. Op dit moment wordt in het collectief van de opheffing van UHVK 
gezocht naar een rechtsopvolger. De wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden zal daarna onderwerp van gesprek zijn. 

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

H.J. Molenaar 
SGP 

92. Voor zover wij weten zijn er nog steeds geen kavels 
verkocht op Spoorzone B. Waarom kunnen onze 
ondernemers nog niet terecht? 

 
93. Welke concrete belemmeringen zijn er om in 2018 

alle (beschikbare) grond in Spoorzone B verkocht te 

hebben? 

92. Er worden momenteel nog  diverse gesprekken gevoerd en de 
makelaar voert verkenningen met bedrijven die belangstelling 
kenbaar gemaakt hebben. 

 
93. Het verkopen van kavels bepaalt tevens defintief de locatie van de 

toekomstige weg naar Hoevelaar, een keuze die slechs 1 keer en 

zorgvulig gemaakt moet worden, met behoud van courante kavels. 
Dat is eenvoudiger op het moment dat kavel afstemming nog 
mogelijk is met een potentiele koper. 

Programma 4 
Ruimte, wonen en 
ondernemen 

H.J. Molenaar 
SGP 

94. Wordt er nog gewerkt aan plannen voor het gebied 
tussen Dorpsstraat en Kostverloren?  
 

95. Welke rol (facilitator, aanjager, koopman) ziet het 
college voor zichzelf in deze plannen? 

94. Het college staat open voor en voert  gesprekken met iedereen die 
daar wat kan betekenen. 
 

95. Uitgaande van de structuurvisie en de nota grondbeleid en het feit 
dat de gemeente in het bebouwde deel geen grondposities heeft is 
de rol die van een  inspirator, die open staat voor herontwikkeling. 

Programma 4 
Ruimte, wonen en 

ondernemen 

M. van de 
Hoef 

GBW 

96. Naast de eenmalige investering inzake de nieuwe 
Omgevingswet wordt uitgegaan van een jaarlijks 

bedrag voor het opstellen van een omgevingsvisie en 
een omgevingsplan. Waarop is het jaarlijkse bedrag 
van €40.000 gebaseerd?  

96. Dit betreft een inschatting op basis van de jaarlijkse kosten voor de 
herziening van bestemmingsplannen en een structuurvisie waarbij 

rekening is gehouden met een verbreding van de beleidsvelden.  
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97. Wij hebben eerder van ons college begrepen dat 
onze structuurvisie voldoende zou zijn om geen 
omgevingsvisie op te hoeven stellen. Is hier sprake 
van voortschrijdend inzicht? Graag een toelichting. 
 
 

98. De Omgevingswet is zal de komende tijd het nodige 

kosten aan menskracht en een extra druk leggen op 
onze ambtenaren. Het inzetten van extra fte’s 
hiervoor is noodzakelijk om het kennisniveau op peil 
te houden zo wordt er gesteld. Wordt er binnen het 
huidige personeelsbestand gekeken of er 

ambtenaren zijn die invulling gaan geven aan de 
nieuwe taken? In de kadernota op blz. 15 wordt 
genoemd dat de invoeringskosten gaan over de 
periode 2018–2014. Wij nemen aan dat het de 
periode 2018–2024 betreft. Kunt u dit bevestigen? 

 
99. U geeft aan dat de structurele kosten voor de 

Omgevingswet fors zijn, nl. €170.000 per jaar. Wij 
kunnen de dekking van deze kosten in onze 
begroting niet terugvinden. Kunt u ons aangeven 
hoe deze kosten worden gedekt? 

97. Ter vervanging van de huidige Structuurvisie dient ook een 
Omgevingsvisie vastgesteld te worden.  
 
 
 
 

98. Uiteraard wordt er eerst binnen het huidige personeelsbestand 

bezien of er ambtenaren zijn die invulling kunnen geven aan de 
nieuwe taken. Het is echter niet zo dat er binnen de huidige formatie 
ruimte is om deze nieuwe taken erbij te nemen. Het betreft 
inderdaad 2018-2024.  
 

 
 
 

 
 
 
99. De kosten zijn aangegeven bij programma 4 uitvoering 

omgevingswet  -199K en vervallen kap.lst bestemmingsplan +25K   

Programma 4 

Ruimte, wonen en 
ondernemen 

S. Smit 

PvdA 

100. De Kadernota geeft aan dat de Omgevingswet 

alleen voor extra kosten zorgt, er zijn echter ook 
processen welke niet of in minderen mate nodig zijn 
zoals bestemmingsplannen en afzonderlijke maat-
regelen met betrekking tot het milieu. Wat zijn de 
uitgaven die er , na invoering van de Omgevingswet, 
naar verwachting niet meer zullen zijn? Gaat 
Woudenberg als bouwende gemeente meer eisen 

stellen dan het bouwbesluit? 
 

101. Overweegt het College en de Raad de instelling 
van een volkshuisvestingsfonds zoals dat 
bijvoorbeeld in Oirschot al verwezenlijkt is? 

100. Vooralsnog lijken er vooral bij het rijk en de provincie taken en 

processen te verdwijnen, voor de gemeentelijke organisaties zien wij 
deze nog niet. Het stellen van extra eisen dan het Bouwbesluit 
betreft een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
 
 
 

 
 

101. Nee.  
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Programma 5 
Dienstverlening 
 

M. Treep 
CU 

Personeelskosten 
102. De verhoging van het budget voor externe 

inhuur van € 50.000: is dit een structurele of een 
incidentele verhoging? 
 
 

 

 
103. Als je inzet op verlaging van de werkdruk en 

daarmee lang ziekteverzuim wilt voorkomen, heb je 
dan structureel een verhoging voor externe inhuur 
nodig? 

 
102. De verhoging van het budget voor externe inhuur van €50.000 

betreft een structurele verhoging. Het budget externe inhuur is 
bedoeld voor vervanging bij ziekte en korte pieken in regulier werk. 
Nu het ziekteverzuim oploopt en er meer sprake is van meer 
langdurig verzuim, waardoor vervanging nodig is, is een structurele 

verhoging van dit budget noodzakelijk. 

 
103. Medewerkers die langduriger ziek zijn geven aan dat dit mede  

veroorzaakt wordt door ervaren werkdruk. De werkdruk is niet alleen 
hoog door de hoeveelheid taken en werkzaamheden maar ook door 
de inzet die wordt gepleegd op het bereiken van de maatschappelijke 

effecten 1 tot met 4; meer participatie en communicatie en 
verdergaande eisen aan dienstverlening en I&A. Deze inzet zal 
gedurende een langere periode tijd kosten. De ervaren werkdruk en 
het daar (deels) mee samenhangende hoge verzuimpercentage zijn 
daarmee niet in een kort tijdsbestek te verminderen.  

Programma 5 

Dienstverlening 

 

O.  de Man 

VVD 

Overige ontwikkelingen: IKB 

104. Waarom is een toch eenvoudige uitruilmogelijk-

heid van twee vakantiedagen in het IKB een 
structurele kostenpost van €30.000,-? 

 

 

104. Iedere medewerker heeft nu 2 verlof dagen minder. Deze dagen 

zijn omgezet  in geld. Deze 2 dagen kunnen teruggekocht worden. Er 
zullen medewerkers zijn die dit doen maar de verwachting is dat het 
grootste deel van de medewerkers deze twee dagen niet terug koopt 
maar minder vakantie op neemt of meer uren opbouwt om daarvan 
deze 2 dagen vrij te nemen. Omdat er beroep op kan worden 

gedaan, zijn wij verplicht hiervoor kosten te ramen. 

Programma 5 
Dienstverlening 

M. Hardeman 
CDA 

105. Als CDA fractie opteren we voor een onderzoek 
tot aansluiting of intensievere samenwerkingen met 
Foodvalley. Kunt u aangeven hoe u samenwerken 
binnen Foodvalley ziet en wat de mogelijkheden zijn 
(en consequenties) om aan te sluiten bij Foodvalley. 

105. Woudenberg zoekt haar samenwerkingspartners in verschillende 
regio’s; Foodvalley, Utrechtse Heuvelrug en Regio Amersfoort. De 
kwaliteitscriteria die uw raad in 2015 heeft vastgesteld in de Nota 
strategische visie op samenwerking zijn daarbij leidend. De keuze 
voor gemeenten waarmee regionaal samengewerkt wordt is daarbij 
veelal ingegeven door opgelegde kaders, zoals bijvoorbeeld de WGR-

regio waarbij we door het Rijk zijn ingedeeld. Via de educatieve en 
maatschappelijke instituties heeft Woudenberg een duidelijke en 
natuurlijke relatie met (de regio) Amersfoort. Terwijl de 
landschappelijke, recreatieve, water, economische, woningmarkt en 
ook de sociaalreligieuze relaties in het verleden en de toekomst veel 
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meer samenvallen met Vallei en Heuvelrug. Indien vanuit een 
maatschappelijke opgave samenwerking gewenst is, hanteren we de 
kwaliteitscriteria zoals vastgesteld in de nota. Een goed voorbeeld 
daarvan is de op handen zijnde ICT-samenwerking met de gemeente 
Veenendaal. Wij zien geen aanleiding om af te wijken van de 
uitgangspunten van de door u vastgestelde nota en nu een 
onderzoek te starten naar meer samenwerking in Foodvalley.   

Programma 5 
Dienstverlening 

H.J. Molenaar 
SGP 

106. Welke mogelijkheden ziet u voor het uitvoeren 
van een onderzoek naar de wenselijkheid van (voor- 
en nadelen) en mogelijkheden voor meer directe 
betrokkenheid bij regio Food Valley?  
 

107. P21 Wat zijn andere oorzaken van de forse 
stijging van het ziekteverzuim? Is er ook een 
verband met structuurveranderingen in de 
organisatie? 
 
 
 

 
 

108. P21 Het lijkt nu vooral intern opgepakt en 
verbeterd te worden. Is in dit proces ook al extern 
advies ingewonnen om eens met een frisse blik in de 
organisatie rond te kijken en na te denken over 
strategisch personeelsbeleid? 

106. Zie beantwoording vraag 105.  
 
 
 
 

107. Het gemiddelde verzuimpercentage in onze organisatie is de 
afgelopen drie jaar gestegen van 2,93% in 2014 naar 4,72% in 
2016. Hiermee is het, voorheen lage, verzuimpercentage gestegen 
naar het landelijk gemiddelde verzuimpercentage. Naast de ervaren 
werkdruk zijn er geen andere eenduidige oorzaken te benoemen voor 
de stijging van het verzuimpercentage. In de afgelopen periode heeft 
er geen essentiële structuurverandering in de organisatie 

plaatsgevonden. 
 

108. Bij het uitvoeren van het medewerkeronderzoek zijn wij begeleid 
door een extern onderzoeksbureau. Dit bureau heeft ons geholpen 
bij het opzetten van het onderzoek en het analyseren van de 
resultaten. Door hun is ook met een frisse blik gekeken naar de 
uitkomsten van het onderzoek en de betekenis hiervan voor onze 

organisatie. Op individueel niveau worden medewerkers, als 
onderdeel van de CiEP training, begeleid door een trainer. Samen 
met de trainer kijkt de medewerker hoe (anders) omgegaan kan 
worden met de werkhoeveelheid. Daarnaast vindt er jaarlijks een 
actualisering van de strategische personeelsvisie plaats. Hiermee 

wordt inzicht verkregen in de huidige en gewenste kwaliteit en 

kwantiteit van het personeelsbestand en de acties die nodig zijn om 
tot de gewenste situatie te komen. 
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Programma 5 
Dienstverlening 

M. van de 
Hoef 
GBW 

109. In de laatste alinea in dit hoofdstuk van de 
kadernota wordt gesproken over het budget voor 
externe inhuur. U geeft aan dat het oplopende 
ziekteverzuim hieraan debet is. In onze optiek is het 

beter om meer te investeren in extra personeels-
budget dat volgens de alinea ervoor structureel al 

verhoogd wordt. In onze optiek past het beter om de 
structurele personeelslasten te verhogen en 
daarmee het klimaat voor de eigen werknemers 
(structureel) beter te maken. Dan verlaagd het 

ziekteverzuim en is geen of minder extra externe 
inhuur nodig. Kunt u aangeven of u zich kunt vinden 
in deze stellingname, of waarom juist niet, en 
waarom dus het structureel verhogen van het 
budget inhuur derden verstandiger is? 

109. Naast vervanging bij ziekte is het budget externe inhuur ook 
bedoeld voor korte pieken in regulier werk. Waar (functie/vakgebied) 
deze pieken zich op een bepaald moment voordoen, als gevolg van 
extra werkzaamheden of als gevolg van ziekteverzuim, is niet altijd 

te voorzien. Met een verhoging van het budget externe inhuur kan 
ingespeeld worden op deze specifieke situaties. 

 
 

Programma 5 

Dienstverlening 

S. Smit 

PvdA 

110. Wat is de besteding van de € 25.000 (ambitie)? 

Waarom wordt de externe inhuur, nu dit een reeks 
van jaren duurt, niet omgezet in uitbreiding van de 

personeelsformatie? 

110. Het extra personeelsbudget van €25.000 is nodig om de 

werkdruk op een verantwoorder niveau te krijgen, te voldoen aan 
wettelijke (kwaliteits)eisen die aan ons worden gesteld én blijvend te 

kunnen inzetten op participatie en communicatie. Naast vervanging 
bij ziekte is het budget externe inhuur ook bedoeld voor korte pieken 
in regulier werk. Waar (functie/vakgebied) deze pieken zich op een 
bepaald moment voordoen, als gevolg van extra werkzaamheden of 
als gevolg van ziekteverzuim, is niet altijd te voorzien. Met een 
verhoging van het budget externe inhuur kan ingespeeld worden op 

deze specifieke situaties. 

Algemene 
dekkingsmiddelen 

M. Treep 
CU 

Algemene uitkering: 
111. Vandaar toch de vraag: is de meicirculaire 

inmiddels beschikbaar, gelezen en geïnterpreteerd? 
 

112. Wat zijn de eerste conclusies? 

111. + 112. De meicirculaire is 31 mei 2017 beschikbaar gesteld door 
het rijk. Intern wordt op dit moment deze circulaire vertaald naar de 
situatie voor Woudenberg. De verwerking van de meicirculaire wordt, 
zoals ieder jaar, meegenomen in de begroting en niet in de 
kadernota.  

Algemene 
dekkingsmiddelen 

M. Hardeman 
CDA 

113. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn wanneer 
het OZB tarief met 0.5% omlaag wordt gebracht? 

113.              2018      2019      2020      2021  
       -/- 0,5%     8.219     16.673   25.367   34.289 
       -/- 1,0%    16.437    33.265   50.488   68.079 
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Algemene 
dekkingsmiddelen 

H.J. Molenaar 
SGP 

Vernieuwing BBV 
114. P31 De optelling van de voor- en nadelen in de 

verschillende programma’s en algemene dekkings-
middelen met de omschrijving kapitaallasten/rente-

toerekening leidt voor het jaar 2018 tot een bedrag 
van afgerond € 183.000 positief. Wat betekent dit 

bedrag?  
 
 
115. P31 Wat is de precieze verklaring voor het feit 

dat dit exacte getal in hoofdstuk 3 niet terugkomt?  
 

 
 
 
 
116. P30/31Voor de reserves die jaarlijks gebruikt 

werden ter dekking van de kapitaallasten en niet 

jaarlijks gevoed werden vanuit de begroting zou het 
rentedeel in de omvang van de reserve met deze 
aanpassing logischerwijze vrij kunnen vallen. Klopt 
deze redenering? Zo ja, welke bedragen zijn dit per 
reserve? Zo nee, waarom klopt dit niet?  
 

117. P30 Wat waren in 2016 de kapitaallasten (rente 
en afschrijving) van het Cultuurhuis en de Schans en 
welk deel van deze bedragen werd gedekt uit een 
reserve kapitaallasten en welk deel kwam ten laste 
van de begroting? 
 

 
 
 
 
 

 
114. Dit betekent dat er voor € 183.000 minder aan kapitaallasten 

(lees vooral rentelasten) is doorberekend op de producten / 
taakvelden.  Dit is dus een saldo van minder rente maar ook van 

meer/minder afschrijvingslast.  Het bedrag zegt dus iets over de 
toerekening van kapitaallasten naar producten maar niet over de last 

voor de begroting. Bij de algemene baten en lasten is bijvoorbeeld 
het rentedeel  met hetzelfde bedrag verminderd. 
 

115. Dat heeft te maken met onder andere nieuwe investeringen en 

vervallen van investeringen door extra afschrijvingen. Hoofdstuk 3 
gaat alleen in op de wijzigingen uit de BBV en niet de reguliere 
wijziging. Zo zijn bijvoorbeeld de investeringen voor de scholen voor 
het eerst echt opgenomen bij de kapitaallasten terwijll dit geen BBV 
wijziging is. 
 

116. De redenering klopt. Dit heeft alleen betrekking op de reserve 

onderhoud scholen basis onderwijs. Het bedrag dat op basis van de 

huidige lopende investeringen vrij zou kunnen vallen is € 88.000. Bij 
de begroting zal een voorstel worden gedaan om dit bedrag wel of 
niet te laten vrijvallen. 
 
 
 

117. Cultuurhuis.   
Rente 4%   € 134.315 
Afschr.       € 174.752 
Totaal        € 309.067 
Uit reserve  € 241.567    
Verschil is € 67.500 ten laste van de begroting en is gebaseerd op 

kosten voor cultuur voor dat het cultuurhuis er was. 
 
De Schans: de kapitaallasten van de Schans is gebaseerd op 
afschrijving volges de annuïteiten methode. Dit houdt in een vast 
bedrag per jaar met in de beginjaren een hoog entedeel en een laag 
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118. P30 Wat zijn in 2018 de kapitaallasten 

(afschrijving) van het Cultuurhuis en de Schans en 
welk deel van deze bedragen wordt gedekt uit een 
reserve kapitaallasten en welk deel komt ten laste 

van de begroting? 
 

119. P30/31 Is het niet eenvoudig te stellen dat het 
effect van de rentewijziging per saldo alleen het 
vervallen van het rentevoordeel is? Het bedrag dat 
we meer aan investeringen toerekenden dan wat we 
extern moesten betalen?  

 
120. P26 De vernieuwing van de BBV zou de 

gemeenteraad meer en gemakkelijker inzicht 
moeten bieden in begroting en verantwoording. Er 
zijn digitale hulpmiddelen beschikbaar die ook 
bijdragen aan deze zelfde doelstelling, zoals 
Gemeentekas. Hulpmiddelen die (visueel) inzicht 

geven in de uitkering vanuit het gemeentefonds en 
onze uitgaven en direct een vergelijk bevat met 
andere gemeenten. Hoeveel kost een abonnement 
op een dergelijk digitaal systeem voor de gemeente 
Woudenberg? 

afschrijvingsdeel. Hier is destijds voor gekozen om de verhuurprijs 
op af te stemmen. De annuïteitenlast is € 107.483. Hiervan is   
rente 4% € 83.017  | Afschr.     € 24.466   
 
Hier staat geen uitname uit een reserve tegenover. Het verschil zit 
hier in het over gaan naar lineair afschrijven waarbij het 

afschrijvingsdeel naar € 55.510 gaat.  

 
118. Cultuurhuis: Afschrijving € 174.752 | Uit reserve  € 174.752 

De Schans: Afschrijving € 55.510 | Uit reserve € 0 
 
 

 
 

119. Nee dit is niet eenvoudig zo te stellen. Dit omdat een deel van de 
rentekosten uit reserves gedekt werd. Om dit op te vangen zijn de 
in de kadernota op gesomde wijzigingen nodig. Wat overblijft kan 
wel eenvoudig gesteld worden en dat is dat voortaan alleen de extra 
rentekosten op geldleningen de begroting beïnvloeden. 

 
120. Wij delen de mening dat het belangrijk is dat de raad en 

inwoners eenvoudiger inzicht in de begroting en verantwoording 
hebben. Daarom is er intern een werkgroep gestart hoe wij de 
begroting voor raad en overige inwoners bereikbaarder kunnen 
maken. Overigens blijft bij ons het uitgangspunt dat de algemene 
uitkering ook algemeen inzetbaar is waarbij budgetten beschikbaar 

worden gesteld waar ze nodig zijn en niet omdat de verdeling in de 
algemene utkering dit aangeeft. 
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Algemene 
dekkingsmiddelen 

M. van de 
Hoef 
GBW 

Vernieuwing BBV 
121. Het BBV is onderhevig aan veranderingen en 

vernieuwingen. Deze veranderingen hebben hun 
invloed op onze begroting. Zijn alle vernieuwingen 

aangaande de BBV verplichtingen en moeten deze 
dus worden uitgevoerd en toegepast op onze 

begroting, of is er nog een bepaalde mate van 
keuzevrijheid voor onze gemeente? Als die keuze-
vrijheid er is, hoe wordt deze dan effectief ingezet?  

 

122. Door de nieuwe manier van het boeken van 
rentekosten ontstaat in de komende 4 jaar een 
grotere last voor onze begroting. Uit pagina 31 
(blauwe balk in het midden) blijkt dat dit voor de 
programma's uit hoofdstuk 2 in totaal € 299.000 
bedraagt. Is de conclusie juist dat dit bedrag excl. de 
extra last is die voor de grex-en ontstaat in de 

komende jaren ? 

 
123. Worden de kosten voor leges verhoogd door het 

toevoegen van de directe personeelskosten en de 
BTW of waren deze kosten ook al opgenomen in de 
voorgaande legesverordeningen? 

 

124. Zijn alle veranderingen en toepassingen van de 
veranderende BBV regelgevingen op te vangen door 
onze eigen ambtenaren? Of geven deze wijzigingen 
zoveel extra werk dat (extra) inhuur van derden 
nodig is? 
 

125. Wij gaan ervan uit dat alle oplossingen m.b.t. 
rente toerekeningen zoals genoemd in dit hoofdstuk 
veranderde regelgeving BBV zijn voorgelegd aan 
onze accountant en dat alle voorstellen voldoen aan 
rechtmatigheid en doelmatigheid. Kunt u ons dit 

 
121. Wijzigingen zoals de die voor de rentetoerekening geldt zijn 

verplicht. De enige vrijheid heirin zit dat je op een half procent naar 
boven of naar ondere mag afrekenen. Als het gaat om het bepalen 

van de overhead zit er veel verschil in interpretatie bij gemeenten. 
Valt een medewerker voor 40%, 80% of 100% onder een bepaalde 

taak of overhead en meer van dit soort afwegingen.  Hier zal dan ook 
een verschil ontstaan bij het vergelijken van gemeenten.  
 
 

122. Hoofdstuk 2 gaat over de programma’s en de algemene 
dekkingsmiddelen. De rentewijziging heeft nauwelijks invloed hierop. 
Het verschil zit in de onttrekkingen uit de reserves van het rentedeel 
van de kapitaallasten  van diverse investeringen. Tegenover het 
nadeel uit de reserves staat een voordeel voor de begroting op 
rentetoerekening aan de grexen en het verlagen van onze schulden 
waardoor wij minder rente aan externe betalen. 

 

 
123. Deze kosten zijn altijd al meegenomen. De nieuwe berekening 

van directe kosten en overhead deel zal nog wel een wijziging geven 
voor het berekenen van de tarieven. 
 
 

124. De wijzigingen zijn vooral op te vangen door een éénmalige 
aanpassing van onze systemen en zal naar verwachting niet leiden 
tot extra kosten voor inhuur.  
 
 
 

125. De renteberekening is besproken  met en akkoord bevonden door 
onze accountant. Hoe wij de gevolgen opvangen binnen de begroting 
is aan de raad en vandaar dat wij de voorstellen aan u doen via de 
kadernota.   
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bevestigen? 

Algemene 
dekkingsmiddelen 

S. Smit 
PvdA 

126. De meicirculaire 2017 is inmiddels wel bekend; 
in welke mate leidt deze circulaire tot aanpassingen 
van de verwachtingen? 

 
 

127. In de verwachtingen noemt u positieve bedragen 

(€ 80.000 en € 20.000) en een negatief bedrag  
(€ 60.000). Betekent dit dat het saldo van deze 
verwachtingen € 40.000 positief is? 
 

128. U gaat uit van een inflatie van 2% terwijl het 
CPB uitgaat van 1,6% (tabel 1.1 van ‘Middellange 

termijnverkenning 2018 – 2021). Op basis van welke 
gegevens komt u tot een inflatie van 2%? 
 

129. Wat is de samenstelling van genoemde bedragen 
bij de algemene uitkering? 
 

 
130. In hoeverre verwacht u dat in de komende jaren, 

nu het economisch beter lijkt te gaan, in komende 
begrotingen gunstiger rentepercentages in de 
berekeningen betrokken kunnen worden? 

126. Intern wordt op dit moment deze circulaire vertaald naar de 
situatie voor Woudenberg. De verwerking van de meicirculaire wordt, 
zoals ieder jaar, meegenomen in de begroting en niet in de 
kadernota.  
 

127. Klopt. Maar onze definitieve berekening moet nog plaats vinden 

en zal meegenomen worden in de begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting. 
 
 

128. Wij ronden het inflatiepercentage altijd af.  
 

 
 
 

129. Als het gaat om de € 327.979 is dit het algemene deel. Het gaat 
dan om de decembercirculaire 2016 t.o.v. de meicirculaire 2016 die 
in de begroting 2017 is opgenomen. 

 
130. Er bestaan geen gunstige rentepercentages. Met de huidige 

aanpassingen hebben we de begroting zo aangepast dat alleen de te 
betalen rente op aangetrokken leningen van invloed zijn op de 
begroting. Normaal gesproken zal een aantrekkende economie 
zorgen voor hogere rente. Dan hangt er alleen nog van af of wij ook 
extra geld moeten aantrekken of we ook daadwerkelijk meer rente 

moeten gaan betalen. 

Hoofdstuk 4 
Financiële positie 
reserves/weer-
standsvermogen 

O. de Man Voorziening pensioenregeling wethouders 
131. Ten laste waarvan is dit gegaan?  
 
 

132. Kent de regeling voor wethouders andere 

artikelen dan voor gemeentemedewerkers, zoals 
aangesloten bij het ABP waar, waar, voor zover 
bekend, geen dotaties hebben plaatsgevonden? 

 
131. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed uit de begroting en uit 

het jaarresultaat van de gemeente. 
 

132. Voor de wethouders is de pensioenregeling anders geregeld dan 

voor de overige ambtenaren, inclusief burgemeester. Voor o.a. de 
pensioenregeling wethouders geldt de APPA (=Algemene 
pensioenwet politieke ambtsdragers). In tegenstelling tot de 
pensioenen van de overige (gemeente-)ambtenaren worden de 
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pensioenen bij de gemeente zelf opgebouwd, voor de overige 
werknemers ligt de pensioenverzekering bij het ABP. Dit betekent 
ook dat de gemeente voor indexering van de pensioenen van de 
(oud-)wethouders zorg moet dragen. De gemeente betaalt voor de 
bij het ABP aangesloten werknemers het werkgeversdeel 
pensioenpremie. Bij alle werknemers (dus ook de wethouders) wordt 

op hun salaris een werknemersdeel pensioenpremie ingehouden. 

Hoofdstuk 4 
Financiële positie  
Reserves/weer-
standsvermogen 

H.J. Molenaar 133. P41 Vanuit de prognose van het verloop van de 
algemene reserve grondbedrijf zou nu de conclusie 
getrokken kunnen worden dat er al investeringen 
voor de N224 gedaan gaan worden, voordat de 

daarvoor gelabelde grondexploitatieresultaten 
behaald gaan worden. Is dat een juiste conclusie? 

133. Dat klopt. Een groot deel van de kosten zal gedekt worden via de 
exploitatie van Hoevelaar fase 1. Verder verwachten we in 2017 al 
een deel van de winst van spoorzone A1 te kunnen toevoegen aan de 
reserve grondbedrijf. 

Hoofdstuk 4 
Financiële positie  
Reserves/weer-
standsvermogen 

M. van de 
Hoef 
GBW 

134. Met name door de geringe risico’s in de grond-
exploitaties is de weerstandscapaciteit/ weerstands-
vermogen op dit moment met 4,66 riant te noemen. 
Dit is zeer positief, zelfs als je de incidentele tegen-

vallers uit 2017 hierop in mindering brengt waardoor 
de algemene reserve eind 2017 vermindert, is er 

nog een zeer positief weerstandsvermogen. Dit 
stemt onze fractie tot grote tevredenheid en getuigd 
van financieel evenwichtig gevoerd beleid. Het 
college geeft aan dat er vennootschapsbelasting op 

het grondbedrijf verschuldigd zal zijn. Is globaal aan 
te geven aan welke bedragen we moeten denken?  
 

135. Eind 2021 wordt een algemene reserve grond-
bedrijf van €2.900.000 verwacht. Dit is een mooi 
bedrag, vooral omdat het saldo van de dan nog 
lopende grondexploitaties dan positief is geworden.  

Wordt er al nagedacht of deze reserve dan bijv. kan 

worden overgeheveld naar de algemene reserve? 
Staan de financiële regels dit toe? 

134. Voorlopig gaan we uit van een jaarlijks gemiddeld bedrag van € 
85.000 te betalen aan VPB.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

135. De regels stellen dat de raad over de reserves gaat. In onze nota 
grondbeleid is opgenomen dat de reserve dient als dekking voor: 
- onvoorziene risico’s in de grondexploitaties; 
- boekwaarde of risico’s verbonden met strategische verwerving; 

- negatieve saldo’s van toekomstige grondexploitaties zolang 

hiervoor nog geen voorziening is getroffen.Het merendeel in de 
reserve zou tegen die tijd vrij kunnen vallen naar bijvoorbeeld de 
algeme reserve of de reserve dorpsvoorzieningen. 
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Hoofdstuk 5  
Stand v. zaken 
bezuinigingen 

Odile de Man 
VVD 

Bezuinigingen  
136. Er is een kleine ton niet binnengekomen, kan het 

college, uitgebreider dan in de Kadernota 
opgenomen, aangeven waarom niet en bij wie niet? 

 
136. In de Zomernota 2016 is uitgebreid hierover gerapporteerd.  

 

Hoofdstuk 7 
Meerjaren 

Prognose 
Grondexploitaties 
(MPG) / paragraaf 

grondbeleid 

M. van de 
Hoef 

GBW 

137. De actuele grex-en zijn in april 2017 door de 
raad (en de GBW fractie dus) goedgekeurd, daar 

hebben we dan ook geen aanvullende vragen of 
opmerkingen over. Wel hebben we vragen over de 
wijzigingen in de BBV, waardoor de rente op de 

grex-en steeds aangepast moet worden aan de 
werkelijke rente die wij zelf betalen. Het college stelt 
voor (op pagina 54) om vanaf 2020 de rente niet 
aan de grexen maar aan de algemene reserve 
grondbedrijf toe te voegen, zodat er geen 
schommelingen optreden. Welk percentage wil het 
college dan toevoegen aan de algemene reserve 

grondbedrijf? 
 

138. Omdat er pas in 2020 met deze toevoeging 
wordt begonnen zal voor de jaren ervoor een positief 
resultaat ontstaan in de grexen van Amalialaan  
€ 121.000, Het Groene Woud €71.000, Westerwoud 
€4.000, Spoorzone A1 €5.000 en Spoorzone B 

€30.000. (totaal €231.000). Ons inziens wordt het 
totaalresultaat van de begroting 2018-2019 daar-
door in totaal met €231.000 negatief beïnvloed. 
Oftewel zonder deze aanpassing zou het begrotings-
resultaat 2018/2019 aanzienlijk positiever zijn 
geweest. Is het college het met deze conclusie eens? 

 

 
 
 
 
 

137. Vanuit de begroting rekenen we rente toe aan de grexen. Op dit 
moment is dit percentage 1,5%. Als daar een rentebedrag van  

€ 50.000 bij hoort gaat er € 50.000 naar ons renteresultaat (baten 
begroting) en € 50.000  naar de reserve grondbedrijf. (lasten 
begroting) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

138. Deze conclusie is niet juist. 2018 en 2019 blijft gelijk aan de 
huidige werkwijze van de rentetoerekening op het grondbedrijf. Het 
lagere rente percentage geeft een klein nadeel die wordt 
gecompenseerd met een hogere rentelast omdat de boekwaardes 
hoger zijn dan meegenomen bij de grexen.  Vanaf 2020 zal er juist 

sprake zijn van een negatieve invloed op het jaarresultaat omdat we 
deze renteopbrengst toevoegen aan de reserve. 
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139. Omdat spoorzone A2 nog geen Grex heeft, is de 
waarde daarvan vooralsnog de grondwaarde van 
€810.000. Wij schatten in dat de GREX, na correctie 
voor risico’s een positief resultaat zal laten zien. Kan 
het College onze inschatting op dit punt bevestigen? 
 

 

 
140. Op pagina 51 wordt een definitie gegeven van 

Bouwgrond in Exploitatie, de zgn. BIE-gronden. 
Welke gronden er nog zijn die buiten de definitie 
vallen en dus naar verwachting niet in exploitatie 

zullen worden genomen? Graag een opsomming met 
boekwaarde. 

139. De verwachting is  dat positief moeilijk zal worden. We gaan 
altijd uit uit van een sluitend saldo maar de meest wenselijke 
ontwikkeling is niet altijd de meest winstgevende. Voor de gemeente 
is het geen doelstelling op zich om winst te maken met 
grondexploitaties maar we proberen altijd wel minimaal 
kostenneutraal uit te komen. Uiterlijk november hopen we u de 

eerste grondexploitatie van A2 aan te kunnen bieden. 

 
140.  
 

 

Belastingen / 
tarieven 

S. Smit 
PvdA 

141. In welke mate zijn er voor het College mogelijk-
heden om de voornoemde woonlasten te 
verminderen? 

141. De raad gaat over het vaststellen van de tarieven en hiermee 
dan ook direct invloed op vermindering van de woonlasten. Het is de 
juiste conclusie dat bij afval de burgers voor een deel zelf invloed 
hebben op hun eigen lasten. 

 


