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Ingekomen stuk 02
Verantwoording Halt 2016

Sierd Smit
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1. Ook in de rapportage van Halt staat dat in het kader 
van de leerplicht er sprake is van een toename van 
noodzakelijke activiteiten vergeleken met voorgaande 
jaren. Welke duiding kan gegeven worden van de 
noodzaak voor deze activiteiten? 

2. In welke mate heeft het bureau Halt (succesvolle) 
contacten met het Sociaal Team?

1. Er is vaker besloten om het middel de Halt-afdoening in te 
zetten. Dit is afhankelijk van de mate van verzuim, en hoe vaak 
er een procesverbaal is opgemaakt voor verzuim. Dit is een 
lichtere vorm van “straf”.

2. Bureau Halt is vooral gericht op de strafketen en dat traject 
wordt via een procesverbaal door de leerplichtambtenaar 
ingezet. De leerplichtambtenaar staat in nauw contact met het 
Sociaal Team.

Ingekomen stuk 03
Nadere regels voor het 
plaatsen van een terras

Sierd Smit
PvdA

1. Moet artikel 1 aangepast worden voor die situaties 
waarbij niet de breedte van de gevel (= voorkant) wordt 
gebruikt ten behoeve van een terras maar de zijkant 
(zie wens van Herry’s  Bar)?

2. In hoeverre is de planning zodanig dat de 
zomerperiode, of een deel daarvan benut kan worden 
door de Horeca om grotere terrassen te kunnen 
plaatsen?

1. De wens om bij Herry’s Bar een terras te plaatsen aan de 
zijgevel is niet meer aan de orde. Het is mogelijk om af te 
wijken van de nadere regels door gebruik te maken van 
nummer 24, een zogeheten hardheidsclausule.

2. Doordat er is besloten om dat deel van de Dorpsstraat niet 
autoluw te maken, is het niet mogelijk om de terrassen in de 
zomerperiode te vergroten. Er is hiervoor geen ruimte. Mocht in 
de toekomst de situatie wijzigen, dan leveren de nadere regels 
hiervoor geen belemmering.

Ingekomen stuk 05
Register Attractie- en 
speeltoestellen (RAS)

Sierd Smit
PvdA

1. In hoeverre wordt inmiddels gebruik gemaakt van dit 
register door de gemeente? Worden organisatoren van 
evenementen bekend gemaakt met dit register?

1. Het NWVA is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving 
op het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Om deze taak 
uit te voeren maken zij gebruik van de registratie attractie- en 
speeltoestellen, de zogeheten RAS. Vanaf februari 2017 zijn de 
gegevens ook inzichtelijk voor de gemeenten. De organisatoren 
van evenementen worden niet op de hoogte gesteld, omdat er 
niets wijzigt voor hen.
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Ingekomen stuk 06
Jaarplan 2017/2018 en 
resultaten 2016 Regionale 
veiligheidsstrategie midden 
Nederland
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1. Het komt positief over dat de criminaliteit over het 
algemeen daalt en dat het percentage aangehouden 
verdachten stijgt. Voor Woudenberg kom ik weinig 
tegen over cybercriminaliteit, in hoeverre speelt dit in 
Woudenberg?

1. Door de taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
wordt onderzocht of er sprake is van een verschuiving over de 
jaren heen, van de meer zichtbare criminaliteitsvormen zoals 
woninginbraken, bedrijfsinbraken en fietsendiefstallen etc., 
naar de minder zichtbare, ondermijnende vormen van 
criminaliteit, zoals fraude, en witwassen en cybercriminaliteit. 
Op basis van deze verkenning kunnen wij bepalen of 
cybercriminaliteit veel voorkomt in de gemeente Woudenberg. 
Het is wel bekend dat de aangiftebereidheid bij bijvoorbeeld 
infectie met ransomware of (spear)phishing zeer beperkt is.


