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Ingekomen stuk 01
Jeugdpunt 2017

W. van der 
Steen / PvdA

1. Naar aanleiding van uw constatering dat 
Jeugd-Punt de enige aanbieder is van 
activiteiten voor jeugd en jongeren op de 
schaal van Woudenberg de vraag: welke 
kwaliteiten signaleert u bij deze   organisatie 
en welke aandachtspunten heeft u voor 
hen?

2. Wat zijn de achterliggende motieven van 
Jeugd-Punt om de voorkeur te geven aan het 
Cultuurhuis boven Time Out?

1. Jeugdpunt richt zich met name op kleinere 
gemeenten en levert daarbij maatwerk 
gericht op de jeugdproblematiek die daar 
voor komt. Door middel van de in het 
productenboek genoemde activiteiten 
kunnen we heldere afspraken met hen 
maken. De activiteiten die wij via het 
productenboek met hen hebben afgesproken 
richten zich op hetgeen wij voor het komend 
jaar belangrijk vinden. Het komend jaar zal 
meer ‘vindplaats gericht’ gewerkt moeten 
gaan worden en zal verdere versteviging van 
hun rol in preventie en laagdrempelige hulp 
een item zijn.

2. In de jeugdaccommodatie Time Out worden 
maar een beperkt aantal activiteiten 
gehouden. Te weten één avond per week op 
dinsdag en éénmaal per maand op vrijdag-
avond. De basis van het jongerenopbouw-
werk is het 'vindplaatsgericht werken'. Dit 
houdt in dat er niet vanuit één locatie 
gewerkt wordt waar jongeren naartoe 
komen, maar dat de jongerenwerker daar is 
waar jongeren zich ophouden. 
De activiteiten door JeugdPunt worden van 
onderop georganiseerd op die plekken waar 
de meeste jongeren op af zullen komen. Er 
wordt vraaggericht gewerkt en jongeren 
nemen een deel van de organisatie op zich, 
passend bij leeftijd en competenties. 

Activiteiten worden dan ook niet altijd op 
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3. Aan welke organisaties anders dan scholen 
biedt Jeugd-Punt cursussen aan?

dezelfde plek georganiseerd. Activiteiten op 
verschillende plekken organiseren biedt 
jongeren ook de mogelijkheid om breder te 
kijken en leert hen (meer dan nu nodig is) 
afspraken te maken en rekening te houden 
met anderen. 

Onderzocht wordt op dit moment waar 
JeugdPunt, in het geval van het eventueel 
vertrekken uit Time Out, haar kantoor zal 
houden en waar eventueel te organiseren 
activiteiten kunnen worden gehouden. Wat 
betreft het houden van kantoor zou het 
Cultuurhuis daarbij een optie kunnen zijn.

3. Verenigingen waar jongeren deelnemen aan 
activiteiten zoals sportverenigingen. Maar 
zou ook mogelijk zijn dat bijvoorbeeld kerken 
hen vragen om vanuit hun specifieke kennis 
voorlichting te geven.

Ingekomen stuk 01
Jeugdpunt 2017

Jochem 
Beumer / CDA

1. Kunt u aangeven waarom jeugdpunt geen 
huur hoeft te betalen voor de Time-Out? En 
kunt u ook aangeven welke andere partners 
die wij inhuren ook kosteloos gebruik maken 
een pand van de gemeente? Is dit van 
toepassing op alle externe partners? Zo nee, 
kunt u toelichten waar dit verschil in zit?

1. Bij het ontwikkelen van de jeugd 
accommodatie Time Out is er toentertijd 
voor gekozen om het beheer bij de 
gemeente te houden en de accommodatie 
ter beschikking te stellen van het 
jongerenwerk. Er zijn geen andere partners 
die gebruik maken van gemeentelijk 
vastgoed en dit ‘om niet’ gebruiken (zie uw 
raadsbesluit van 9 juli 2015 over het 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed).

Ingekomen stuk 02
Aanvraag 2017 en verder Midland FM

Wils van der 
Steen / PvdA

1. In hoeverre zijn de verwachte reclame-
inkomsten reëel waardoor het bedrag aan 
gevraagde subsidie niet zal wijzigen?

1. De verwachte reclame-inkomsten zijn 
bewust laag ingeschat om te voorkomen dat 
er door tegenvallende inkomsten een gat in 
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2. Zijn er andere audio en/of visuele media die 
om subsidie (kunnen) vragen en daarmee 
concurrerend zijn met deze vrijwel 
gefuseerde omroep?

de begroting ontstaat.  Anderzijds heeft de 
omroep aangegeven dat de in de begroting 
opgenomen bedragen voor investeringen 
minimaal zijn. Mochten de reclame-
inkomsten hoger zijn dan ingeschat, dan 
zullen de extra inkomsten aan investeringen 
worden besteed en niet direct tot een 
verlaging van de subsidie leiden.

2. Die zijn er niet. Midland FM is het enige 
medium met een uitzendmachtiging voor 
Woudenberg. Mocht een andere audio en/of 
visuele media een uitzendmachtiging in 
Woudenberg willen verwerven dan zal 
daarvoor altijd eerst toestemming moeten 
worden gevraagd aan het Commissariaat 
voor de Media, die de gemeenteraad 
vervolgens zal vragen te adviseren over de 
vraag of de instelling voldoet aan de eisen 
die de mediawet stelt.

Ingekomen stuk 03
Duiding klant ervaringsonderzoeken 
Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen

Wils van der 
Steen / PvdA

1. Het onderzoek geeft nauwelijks een 
vergelijking met referentiegroepen, 
vergelijkbare gemeenten of een voorgaande 
(0-)meting. Daardoor is het lastig om de 
kwaliteit van de verbeteracties te 
beoordelen. In hoeverre is het mogelijk deze 
gegevens alsnog te verstrekken? Welke 
toezegging kan gedaan worden voor 
volgende rapportages?

1. In de onderzoeksrapportage van BMC wordt 
een vergelijking gemaakt met een 
referentiegroep van duizenden andere 
respondenten uit andere gemeenten in 
Nederland. In de duiding van de resultaten is 
hiermee rekening gehouden. Met het 
jaarlijks houden van klantervarings-
onderzoeken krijgen we de mogelijkheid om 
vergelijkingen te maken met voorgaande 
jaren.  Via de site 
http://www.waarstaatjegemeente.nl kunnen 
vergelijkingen worden gemaakt met alle 
afzonderlijke gemeenten in Nederland. 
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Binnen deze site zijn ook de gegevens van 
alle gemeenten te vinden rond het Wmo-
klantervaringsonderzoek.      

Ingekomen stuk 03
Duiding klant ervaringsonderzoeken 
Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen

Jochem 
Beumer/ CDA

1. Zoals de adviesraad al aangaf worden de 
termen Team Toegang en Sociaal Team ook 
in deze notitie al door elkaar gebruikt, welke 
term wilt u gebruiken en hoe wilt u de 
bekendheid in Woudenberg vergroten? 

2. De meeste verbeteracties zitten op het 
gebied van communicatie, in hoeverre is de 
afdeling communicatie van de gemeente 
betrokken bij deze verbeteringen? En op 
welke termijn kunt u de communicatieacties 
in gang zetten? 

3. Ten slotte zien wij niet in waarom de 
Adviesraad Sociaal Domein op zo'n korte 
termijn moest reageren, het stuk heeft 
immers geen spoed. Kunt u toelichten 
waarom zij slechts een maand de tijd 
kregen?

1. Op dit moment zijn wij bezig met het 
ontwikkelen van een coöperatie waarin de 
toegang tot de Wmo, Participatiewet en de 
Jeugdwet, alsmede het Sociaal Team, worden 
geïntegreerd. Op dat moment zullen wij met 
een eenduidige naam gaan communiceren. 

2. Zodra de coöperatie van start gaat zullen wij 
een speciale communicatie-actie starten. 
Hierbij is ook de afdeling communicatie 
betrokken.

3. De duiding van de cliëntervarings-
onderzoeken heeft parallel gelopen aan het 
schrijven van het uitvoeringsprogramma en 
bijbehorende monitor sociaal domein. 
Resultaten zijn opgenomen in de monitor 
sociaal domein behorend bij het uitvoerings-
programma en verbeteracties waar mogelijk 
in het uitvoeringsprogramma. Prioritering bij 
het afronden van de monitor en uitvoerings-
programma en de adviestermijn van de 
adviesraad sociaal domein hebben er toe 
geleid dat de termijn van advisering door de 
adviesraad sociaal domein voor dit 
onderdeel een maand was.

Ingekomen stuk 04
Duurzaamheidsdoelstellingen en 

Wils van der 
Steen / PvdA

1. Het lijkt ons en goed signaal naar Natuur en 
Milieu om het antwoord in de tweede alinea 

1. De brief is verzonden, dus dat is niet 
mogelijk. Voor uw informatie  kan ik melden 
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afspraken met woningbouw-
corporaties en huurdersorganisaties

waarin u spreekt over de contacten met vijf 
gemeenten in Eemland een ambitieuze 
termijn te noemen. In hoeverre kunt u dit 
opnemen in uw brief?

dat de werkzaamheden met de Eemland 
gemeenten al gestart zijn. Er wordt nu 
vooral aan het organisatorische deel 
gesleuteld en dit jaar en volgend jaar wordt 
er hard aan gewerkt om NOM te faciliteren. 
Bij de VNG  is een subsidieaanvraag 
ingediend voor een innovatieve aanpak met 
de uitrol van product-markt-combinaties die 
dit kunnen gaan oppakken en kunnen 
uitvoeren. Hierbij wordt vooral ingezet op de 
lokale kracht (dus zoveel mogelijk met lokale 
partners). Over de subsidieverlening zal dit 
voorjaar meer duidelijkheid komen.

Ingekomen stuk 05
Dienstverleningsvisie gemeente 
Woudenberg

Sierd Smit
PvdA

1. Gesproken wordt dat naar verhouding 
relatief veel inwoners van Woudenberg 
behoefte hebben aan persoonlijk contact bij 
de dienstverlening. In hoeverre wordt hier 
concreet aan tegemoet gekomen?

2. Het kan zijn dat bepaalde inwoners, al dan 
niet bewust aangegeven, behoefte hebben 
aan ‘zorgen voor’. N hoeverre onderkent u 
dit, en   op welke manier komt u daar aan 
tegemoet?

1. Het gemeentehuis is maandag t/m 
donderdag en vrijdagochtend geopend voor 
open inloop en telefonie. Ook de loketten 
Burgerzaken en De Kleine Schans hebben 
open inloop en bieden de mogelijkheid om 
op afspraak in gesprek te gaan. 
Medewerkers van het Sociaal Team en Wmo 
spreken inwoners thuis over hun hulp- en 
ondersteuningsvraag. Bij aanvraag van 
producten hebben we geen verschillende 
tarieven per aanvraagkanaal. Sommige 
gemeenten verleiden inwoners digitaal aan 
te vragen, door het product online 
goedkoper te verstrekken.

2. In programma 1 Samenleving staat de visie: 
Inwoners doen naar vermogen mee en zien 
om naar elkaar. Waar nodig komt de 
gemeente samen met inwoners en 
maatschappelijke organisaties tot collectieve 
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3. Bij de kernwaarden noemt u een aantal 
ambities. In hoeverre is meetbaar dat deze 
ambities bereikt worden?

en individuele oplossingen. Hier sluit de 
werkwijze van de medewerkers op aan.  

3. Momenteel wordt een uitvoerings-
programma opgesteld, waarin de ambities 
worden vertaald naar prestatie indicatoren 
en bijbehorende acties.

Ingekomen stuk 06
Inventarisatie asbestdaken

Marco van de 
Hoef / GBW

Bij het beoogd resultaat (hoe, pag 3 van 3) staat 
dat bij de inventarisatie gebruik gemaakt wordt 
van bestaande foto's van de gemeente zelf.

1. Is dit de enige wijze waarop de 
inventarisatie wordt gedaan of wordt er ook 
op een andere wijze het inventarisatie-
onderzoek uitgevoerd?

2. In hoeverre zijn de door de gemeente 
aangeleverde foto's actueel en geven deze 
voldoende inzicht voor het onderzoek?

1. Naast de inventarisatie met luchtfoto's wordt 
door de RUD bij bezoek aan agrarische 
bedrijven ook gekeken naar asbest. Deze 
resultaten kunnen ook worden 
meegenomen.

2. We hebben luchtfoto’s met resolutie 7,5cm. 
Deze zijn gevlogen in voorjaar 2016. Voor dit 
jaar ontvangen we ook luchtfoto’s, maar is 
nog niet duidelijk of er al gevlogen is en 
wanneer we deze ontvangen.
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Ingekomen stuk 07
Legalisering thuisteelt medicinale 
cannabis

Sierd Smit
PvdA

1. In hoeverre bent u voornemens in dezen 
met een eigen initiatief te komen?

1. In Woudenberg wordt de gedragslijn 
gehanteerd om moties toegezonden door 
andere gemeenten voor kennisgeving aan te 
nemen, tenzij er sprake is van een specifiek 
Woudenbergs belang.

Ingekomen stuk 08
Begrotingsrichtlijnen en 
toetsingsaspecten

Sierd Smit
PvdA

1. In hoeverre heeft en neemt u vrijheid om af 
te wijken van de gegeven richtlijnen en 
toetsingsaspecten?

1. De financiële documenten van Woudenberg 
wordt conform de begrotingsrichtlijnen van 
de provincie opgesteld. Minimaal 2 keer per 
jaar is er ambtelijk overleg tussen de 
gemeente en de provincie. In dit overleg 
worden de concept financiële documenten 
besproken en eventuele afwijkingen met 
elkaar afgestemd. 
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