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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

 
Ingekomen stuk 01 
Prenatale Voorlichting 

Jochem Beumer 
CDA 

1. De mogelijke verbeteringen en de aanbeveling 
kunnen wij ons grotendeels in vinden, welke 
concrete acties worden er nu ondernomen? En op 

welke termijn denkt u welke zaken te kunnen 
realiseren? 

1. In juni wordt er een bijeenkomst georganiseerd 
met de betrokken partijen. Dan wordt besproken 
welke acties er nog meer kunnen worden 

gerealiseerd. Verspreiden van de flyer Mamacafé 
onder jonge ouders samen met boekstartbon:  is 
al ingevoerd. Uitbreiding trajecten homestart: Q3 

Uitbreiding maatwerkpakket met preventieve 
cursussen: gesprekken met mogelijke aanbieders 
zijn gestart.  

Ingekomen stuk 01 
Prenatale Voorlichting 

Marleen Treep 
CU 

1. Ik verzoek jullie vriendelijk het ingekomen stuk 
“prenatale voorlichting” ter bespreking op de 

agenda te zetten voor de eerstvolgende 
vergadering. De focus van de in het stuk 
genoemde (en unaniem aangenomen) motie 
“Investeren in gezinnen” ligt bij het zgn. baby-
proof maken van (as) gezinnen. Die focus mis ik in 

het stuk. Het stuk richt zich voornamelijk op de 
gezondheid/zorg voor de kinderen. Ik mis 

aandacht voor de veranderende omstandigheden 
van de nieuwe ouders en eventuele benodigde 
ondersteuning van de relatie. Ik wil graag met het 
college en overige fracties van gedachten wisselen 
of dit nu is, wat we voor ogen hadden.  

1. Dit stuk wordt geagendeerd voor de raads-
commissievergadering van 09-05-2017. 

Ingekomen stuk 03 
Groen aan de Buurt “aan de slag in je 
omgeving” 

Sierd Smit 
PvdA 

1. In welke mate is er een relatie tussen deze pilot en 
wat nu onderzocht wordt in het kader van ‘Right to 
Challenge’? 

1. De pilot “Groen aan de Buurt” wordt 
meegenomen in het onderzoek dat momenteel 
wordt uitgevoerd naar mogelijkheden voor 
invoering Right to Challenge in Woudenberg. 

Ingekomen stuk 03 

Groen aan de Buurt “aan de slag in je 

omgeving” 

Marleen Treep 

CU 

1. Sluit dit voornemen niet prachtig aan bij onlangs 

aangenomen motie “right to challange”? Waarom 

wordt dit niet genoemd in het stuk? 

1. De pilot “Groen aan de Buurt” wordt 

meegenomen in het onderzoek dat momenteel 

wordt uitgevoerd naar mogelijkheden voor 
invoering Right to Challenge in Woudenberg. 
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Ingekomen stuk 03 
Groen aan de Buurt “aan de slag in je 

omgeving” 

Jochem Beumer 
CDA 

1. Wat ons betreft een prima initiatief. In hoeverre 
ziet u mogelijkheden om dit te koppelen aan het 

right to challenge? Bijv. voor de continuïteit. 

1. De pilot “Groen aan de Buurt” wordt 
meegenomen in het onderzoek dat momenteel 

wordt uitgevoerd naar mogelijkheden voor 
invoering Right to Challenge in Woudenberg. 

Ingekomen stuk 04 

Offerte dienstverlening 
urgentieverklaringen 

Marco van de 

Hoef / GBW 

1. Zijn er door het College nog andere aanbieders 

dan het Vierde Huis aangevraagd? Zo nee, past 
het een op een uitbesteden van de aanvraag 

binnen het inkoopbeleid van de gemeente 
Woudenberg? 

1. Er is in dit geval niet aan andere aanbieders om 

offerte gevraagd. Redenen hiervoor zijn: 
- Tot € 30.000 kan volgens ons aankoopbeleid 

enkelvoudig (1-3 offertes) worden 
aanbesteed. Het bedrag dat met deze 
dienstverlening gemoeid is ligt ruim onder 
deze grens.  

- Het Vierde Huis heeft de afgelopen jaren een 
goede kwaliteit van dienstverlening geleverd. 

- De continuïteit is op deze wijze maximaal 

geborgd 
- Het gaat om een periode van een jaar. 
Daarmee past het binnen het aankoopbeleid. 

Ingekomen stuk  05 
Burgernet jaarplan 2017 

Sierd Smit 
PvdA 

1. Zijn er cijfers van andere gemeenten bekend over 
het percentage deelnemers en het succes zodat 
een vergelijking is te maken? In hoeverre is een 

evaluatie van de afgelopen activiteiten en een 
analyse van de gegeven cijfers/percentages 
beschikbaar waardoor zorgvuldiger gekeken kan 
worden  in hoeverre de voorgenomen acties 
voortkomen uit deze evaluatie en analyse? 

1. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017 
is, via de ingekomen stukken, een rapportage 
(landelijke burgernet update) aangeboden met 

de gewenste cijfers en analyse. Deze kan 
uiteraard nogmaals toegezonden worden. 

 


