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Ingekomen stuk 01 

Aanleg fietsopstelplaats t.h.v. 

rotonde Geeresteinselaan 

Sierd Smit 

PvdA 

1. Wat zijn de afmetingen van deze plaats, en 

hoeveel scholieren kunnen hier op elkaar 

wachten? 

1. Afmetingen van de fietsopstelplaats zijn ca. 

6 meter bij ca. 2,2 meter. Er kunnen 9 

scholieren wachten. 

Ingekomen stuk 02 

Coöperatie Agrobosbouw NL-leden 

klimaatverbond 

Sierd Smit 

PvdA 

1. In welke mate ziet u mogelijkheden voor 

Woudenberg? 

1. Deze brief hebben wij voor kennisgeving 

aangenomen.  

Ingekomen stuk 03 

Evaluatie Client en 

burgerparticipatie Sociaal Domein 

Sierd Smit 

PvdA 

1. Wat is, eventueel bij zo nauwkeurig mogelijke 

benadering, de procentuele participatie van 

cliënten en burgers op de verschillende 

niveaus? 

1. De vraag is geïnterpreteerd als een vraag 

naar een kwantitatieve verdeling van het 

aantal keren dat burger- of cliënten-

participatie heeft plaatsgevonden op niveau 

van de individuele cliënt of burger, op 

collectief niveau of op niveau van de 

adviesraad. Deze verdeling van de 

bijeenkomsten en/of adviesvragen betrof 

ongeveer het volgende: 

- 30% individueel niveau 

- 40% collectief niveau (incl. netwerk- 

   bijeenkomsten) 

- 30% adviesraad sociaal domein 

Ingekomen stuk 03 

Evaluatie Client en 

burgerparticipatie Sociaal Domein 

Jan vdn Dool 

SGP 

1. De hoeveelheid activiteiten waarbij er 

inspraak is gevraagd en gekregen, kan 

geconcludeerd worden dat burger - en 

cliëntparticipatie een plek heeft verworven in 

het denken en doen van medewerkers van 

het Sociaal Domein. Deze conclusie lezen we 

in de evaluatie; op welke wijze is dit beeld 

van de medewerkers onderstreept door 

burgers en cliënten zelf? Kortom: vinden de 

burgers en cliënten ook dat participatie een 

goede positie heeft verworven in het S.D.? 

1. Met deze evaluatie hebben we in kaart 

gebracht op welke wijze burger- en 

cliëntenparticipatie is vormgegeven. Een 

volgende stap is om inwoners zelf te 

bevragen hoe ze dit ervaren. Na afloop van 

de verschillende bijeenkomsten reageerden 

de aanwezigen overigens altijd positief. 
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2. De hoeveelheid bijeenkomsten zegt iets over 

kwantiteit: op welke wijze is de kwaliteit van 

de participatie gemeten en is er sprake van 

inhoudelijke inbreng die door burgers - en 

cliënten ook daadwerkelijk terug te zien zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu er een eerste evaluatie plaats heeft 

gevonden: welke doelstellingen neemt het 

college voor de komende periode als het gaat 

om participatie en hoe kunnen we deze 

doelstellingen meten? 

 

4. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan: 

welke concrete maatregelen worden n.a.v. 

deze aanbevelingen genomen en waar vinden 

we deze terug? 

 

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot 

het netwerkstructuur? Welke acties worden 

de komende periode ondernomen om te 

komen tot een goed netwerkstructuur en wat 

is daarvoor nodig? 

 

 

 

2. De bijeenkomsten zijn georganiseerd om de 

inbreng van de inwoners te horen en een 

plek te geven in het beleid. Dat is door de 

medewerkers van de gemeente ook zo 

opgepakt en verwerkt. Enkele adviezen zijn 

direct verwerkt (o.a. in de werkwijze van 

het Sociaal Team en in de verordening 

Sociaal domein). Bij de adviezen van de 

Adviesraad Sociaal Domein wordt altijd een 

terugkoppeling gegeven over het effect van 

het uitgebrachte advies. 

 

3. Voor het antwoord op deze vraag wordt 

verwezen naar het collegevoorstel onder het 

kopje Aanpak/uitvoering. 

 

 

 

4. Zie het antwoord op de vorige vraag. 

 

 

 

 

5. Met de komst van de Coöperatie is een  

netwerkstructuur gevormd. De opzet van de 

Coöperatie voorziet hier in. De Coöperatie is 

een netwerkorganisatie, zowel bestuurlijk 

als voor de uitwerking van de inhoudelijke 

opgave waar de Coöperatie voor staat. Op 

het moment dat er een onderwerp speelt 

dat zich leent voor een bijeenkomst met 
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6. Is de sociale kaart voor Woudenberg nu ook 

compleet (in)gevuld? 

 

 

 

 

 

7. Wordt het kopje draagvlak vervangen in alle 

collegevoorstellen voor alle programma's? 

meerdere partijen dan zal dat door de 

Coöperatie en/of de gemeente worden 

georganiseerd. 

 

6. Vanaf januari is de website van de 

coöperatie online. Hierin wordt ook de 

sociale kaart opgenomen. De 

maatschappelijke partners zijn benaderd om 

hun gegevens aan te leveren, zodat zij 

correct worden weergegeven. 

 

7. Dat is correct. De inbreng van de inwoners 

is niet alleen ten aanzien van het sociaal 

domein van belang, maar voor alles wat de 

gemeente doet. 

Ingekomen stuk 04 

Experimenten met het gedoogd 

telen van wiet 

Sierd Smit 

PvdA 

1. In welke mate wil het College meedenken bij 

het formuleren van beleid met betrekking tot 

het gedogen van wietteelt? 

1. Wij zien geen rol voor de gemeente 

Woudenberg. 

Ingekomen stuk 05 

Ingekomen stuk 05 

Prestatieafspraken 2018 Vallei 

Wonen en HBVW 

Marco vd Hoef 

GBW 

-- Op dit stuk CA stond ten onrechte niet 

openbaar op het moment dat het aan de raad 

aangeboden werd. Wij zullen deze stukken 

opnieuw aanbieden bij de ingekomen stukken 

van de raadscommissie van januari, maar dan 

openbaar. De vragen die GBW hierover heeft 

ingediend worden meegenomen. 

Ingekomen stuk 07 

Actieplan en beleidsrapportages 

april – oktober 2017 

Sierd Smit 

PvdA 

1. Duurzame economie  

Op welke wijze kan worden aangegeven in 

welke mate de vijf doelen zijn c.q. worden 

verwezenlijkt? 

 

1. Na het opstartjaar van de stuurgroep duur-

zame economie ‘Woudenberg Werkt Samen 

in 2017, is de kpi en het afwegingskader 

opgesteld, die voor het komende jaar 

gebruikt kan worden om te kunnen meten in 
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2. Vastgoed  

Van het beschikbare budget van € 15.000 is 

nog € 13.500 te besteden. In welke mate is 

dit mogelijk? 

 

3. Omgevingswet   

In hoeverre kan aangegeven worden of de 

lokale voorbereiding in lijn ligt met 

ontwikkeling bij de rijksoverheid? 

 

 

4. Duurzaamheid 

a. In hoeverre is er zicht op het verkrijgen van 

de titel ‘fair trade gemeente’ begin 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Welk beeld is er op dit moment ten aanzien 

van het onderbrengen van het repaircafé bij 

een andere organisatie? 

 

 

hoeverre de doelen uit de uitvoeringsagenda 

worden verwezenlijkt. De precieze invulling 

van de Kpi volgt in de kadernota. 

 

2. Het budget blijft beschikbaar en inzetbaar 

totdat de activiteiten in de nota zijn 

afgesloten dan wel de nota is herzien. 

 

 

3. De lokale voorbereidingen sluiten aan de 

ontwikkeling bij de rijksoverheid en wachten 

deels op de ontwikkelingen op rijksniveau, 

om te kunnen bezien op welke wijze de 

lokale regeling vorm moet krijgen. 

 

4.  

a. Het verkrijgen van de titel ‘fairtrade 

gemeente’ is alleen nog afhankelijk 

van de horeca. Voor de titel moeten 

er in Gemeente Woudenberg twee 

horecagelegenheden fairtrade 

producten hebben. Tot nu toe is het 

nog niet gelukt hier aan te voldoen. 

Er wordt hard gewerkt om ook aan 

dit criterium te voldoen. 

 

b. Op dit moment is er geen zicht op 

het onderbrengen van het repaircafé 

bij een andere organisatie. Stichting 

Duurzaam Woudenberg blijft 

rondkijken. Tot die tijd blijft de 
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c. welk deel van de VNG-subsidie is nog 

beschikbaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stichting het repaircafé doen.   

 

c. De VNG-subsidies worden uitgekeerd 

per regio, dus is bestemd voor de 7 

gemeenten van de regio (Amersfoort, 

Leusden, Eemnes, Soest, 

Bunschoten, Baarn en Woudenberg). 

Amersfoort beheert deze subsidie als 

aanvrager. De subsidie wordt in 3 

fasen uitgekeerd. Na goedkeuring 

van een fase door de VNG, mag het 

project door naar de volgende fase 

en wordt hier ook de subsidie voor 

uitgekeerd. Onlangs heeft de VNG 

voor alle projecten fase 2 

goedgekeurd. Dit betekent 

omgerekend dat er voor Woudenberg 

€25.000 verleend is. Een deel 

hiervan wordt besteed aan 

projectmanagement, een deel is voor 

communicatie en een deel voor de 

modelwoning (resp. € 7.500, € 

12.500 en € 5.000). Als de derde 

fase wordt toegekend, komt er in Q2 

2018 nog €15.000 voor Woudenberg 

bij. Deze subsidie is bedoeld voor het 

versnellen van de verduurzaming van 

de particuliere woningbouw en niet 

voor het nemen van maatregelen. 
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5. Vergunninghouders  

Welke aanvullende actuele informatie is er 

over de afgelopen drie manden (sinds medio 

september) beschikbaar? 

 

 

6. Veiligheid  

Zijn de (repressieve) acties in het centrum 

van Woudenberg inmiddels uitvoerende 

eveneens die m.b.t. fietsverlichting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sociaal Domein 

In hoeverre en in welke mate ligt er een 

relatie van dit uitvoeringsprogramma met het 

ontstane tekort in het Sociaal Domein? 

5. Momenteel komen er vooral gezins-

herenigers in Woudenberg wonen. Dit 

kunnen we binnen de huidige voorzieningen 

opvangen. We verwachten op korte termijn 

geen extra toestroom vergunninghouders. 

 

6. Het parkeren in het centrum wordt 

wijkgericht opgepakt. Dit houdt in dat wij 

inwoners (overtreders) informeren, 

waarschuwen en daarna verbaliseren. Als de 

overtreder niet bekend is, wordt er een 

waarschuwingsbon uitgedeeld. Het 

daadwerkelijk verbaliseren volgt in een later 

stadium. Er zijn door de politie meerdere 

controles uitgevoerd op fietsverlichting. 

Deze hebben vooral plaatsgevonden nabij 

de Geeresteinselaan. Als laatste is door de 

gemeente in samenwerking met ROV Oost 

Nederland fietsverlichting uitgedeeld. Dit is 

conform de campagne Light it up. 

 

7. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld aan 

de hand van de resultaten van 2016. De 

huidige tekorten waren toen redelijkerwijs 

nog niet te voorzien. De vele factoren die tot 

het huidige tekort hebben geleid zullen nooit 

kunnen worden opgelost door preventie en 

het afschalen van de zorg, waar de 

activiteiten in het Uitvoeringsprogramma op 

gericht zijn. Mede omdat het eerste 

uitgangspunt blijft om die zorg en 
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ondersteuning te bieden die nodig is. 

Ingekomen stuk 07 

Actieplan en beleidsrapportages 

april – oktober 2017 

Jan vdn Dool 

SGP 

1. Sociaal Domein 

Het inrichten van cliënttevredenheid tijdens 

het ondersteuningsproces staat als activiteit 

op rood, wat betekent dat deze vooralsnog 

geen doorgang heeft. Dat deze actie 

vertraging op loopt is mogelijk, maar waarom 

is dit een activiteit die geen aandacht vraagt? 

Hoe wordt cliënttevredenheid over de 

ondersteuning dan ingericht en gemeten? 

1. Deze actie wordt opgepakt binnen het 

werkproces in de coöperatie. In de 

subsidiebeschikking zijn voorwaarden 

opgenomen over het meten van 

cliënttevredenheid.  

Ingekomen stuk 08 

Projectrapportages april – oktober 

2017 

Sierd Smit 

PvdA 

1. Hoevelaar    

Er worden een aantal risico’s aangegeven. In 

hoeverre kan de relevantie en omvang van 

deze risico’s worden aangegeven? In 

hoeverre ligt er daarnaast een risico met 

betrekking tot nabij gelegen bedrijven als van 

Apeldoorn? 

 

 

 

 

 

 

2. Bedrijventerrein   

Op welk moment en in welke omvang wordt 

een verdere invulling gegeven aan de plannen 

inclusief de inpassing in de gemeentelijke 

monumentgebouwen, de perifere detailhandel 

en de verdere invulling van Spoorzones A2 en 

B?  

1. De genoemde risico’s zijn in de grond-

exploitatie Hoevelaar fase 1 uitgewerkt in de 

risicoanalyse. De herziening van deze 

grondexploitatie wordt in het tweede 

kwartaal van 2018 ter vaststelling aan de 

raad aangeboden. In het bestemmingsplan 

voor fase 1 Hoevelaar, het voorontwerp is u 

eerder ter kennisgeving aangeboden, wordt 

in de paragraaf externe veiligheid ingegaan 

op risicovolle inrichtingen in de omgeving 

van Hoevelaar fase 1. Hieruit zijn geen 

knelpunten naar voren gekomen. 

 

2. Met de vaststelling van het bestemmings-

plan Bebouwde Kom is een belangrijke basis 

gelegd. Zoals eerder gemeld lopen 

momenteel de onderhandelingen over de 

verkoop van Kavels, in de loop van 2018 

verwachten wij dat sprake zal zijn van 

concrete verkoopovereenkomsten. 
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3. Woudenberg-Oost   

In welke mate en omvang liggen er 

onderscheiden taken voor de gemeente en de 

provincie? Welke dilemma’s c.q. obstakels 

worden voorzien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ruimtelijk domein  

Wat is op dit moment het actuele overzicht 

van de afstemming van type en aantallen 

woningen bij de genoemde locaties? 

 

 

 

5. Structuurvisie   

Wat is de inzet en realisatie geweest met 

betrekking tot het aantal te bouwen woningen 

in de sociale huur- en koopsector? Deze 

vraag zal, naar verwachting, ook betrekking 

hebben op de ingekomen stukken 8f, 8g en 

8h. 

 

 

 

3. Ten aanzien van de te realiseren ontsluiting 

op de N224 is de gemeente initiatiefnemer.  

De provincie heeft een toetsende rol als 

toekomstig beheerder/eigenaar van de 

ontsluiting. De gemeente zal als initiatief-

nemer het werk voorbereiden, aanbesteden 

en in de uitvoering opdrachtgever zijn. Na 

Realisatie wordt de grond overgedragen aan 

de provincie Utrecht. Als obstakels zijn o.a. 

grondverwerving, bestemmingsplan 

procedure en medewerking nutsbedrijven 

een paar belangrijke aandachtpunten ten 

aanzien van de planning.  

 

4. Hieraan wordt de komende periode 

aandacht besteed. Het overzicht 

structuurvisie ruimtelijk domein geeft de 

aantallen en het type weer. Hierin is weer 

gegeven wat beoogd was en wat 

gerealiseerd is. 

 

5. De inzet en realisatie van sociaal woning-

bouw vindt plaats conform de uitgangs-

punten van de Woonvisie, dus 20 % sociaal 

bij projecten van meer dan 20 woningen. 

Dat geldt niet voor de grondexploitaties die 

voor die tijd al gestart waren op basis van 

andere uitgangspunten, zoals Prinses 

Amalialaan.  Op de actielijst van de raad 

staat voor januari 2018 een rapportage met 

verhuurcijfers sociale huurwoningen. In dat 
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6. Groene Woud; zie voornoemd 

 

7. Westerwoud; zie voornoemd 

 

8. Amalialaan; zie voornoemd 

 

9. Centrumplan    

Het najaar is inmiddels verleden tijd. Welke 

aanvullende informatie, bijvoorbeeld t.a.v. 

de financiën en optimalisatie van de 

verkeers-circulatie, is inmiddels te geven? 

Ingekomen stuk 8j kan hier bij betrokken 

worden. 

 

 

10. Overdrachtsdocument; zie 8i. 

 

11. IBP     

In hoeverre is het nog steeds de gewettigde 

verwachting dat de ontwikkeling binnen de 

financiële kaders blijft? 

 

 

 

 

 

 

kader zullen wij in op de hoogte stellen van 

de voortgang ten aanzien van de sociale 

huurwoningen. 

 

6. - 

 

7. - 

 

8. - 

 

9. De aannemer heeft begin december de 

laatste werkzaamheden afgerond. De 

financiële eindverslaglegging zal begin 2018  

afgerond worden. Ook de evaluatie van de 

verkeerscirculatie komt begin 2018. Op dit 

moment is er dan ook geen aanvullende 

informatie.  Over beiden wordt u dan 

geïnformeerd. 

 

10. - 

 

11. Met de kennis en situatie van dit moment 

(november) blijven de projecten vanuit het 

informatiebeleidsplan binnen de financiële 

kaders. Aanpassing van landelijke kaders en 

visie (bijv. dienstverlening en de digitale 

agenda) én de uitvoering(splannen) van de 

visie op informatiebeleid én dienstverlening 

kunnen leiden tot bijstelling. De P&C-cyclus 

wordt benut om u over tussentijdse 

wijzigingen op de hoogte te stellen. 
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12. Begraafplaats   

De verwachting wordt uitgesproken dat door 

de huidige investeringen de vervolgfasen 

goedkoper zullen zijn; in welke omvang 

(naar verwachting)? 

 

 

 

13. Diftar    

Naar verluidt uiten een aantal inwoners van 

Woudenberg tijdens het inleveren van afval 

klachten over het tarief. Desalniettemin is 

het positief dat er minder afval wordt 

aangeleverd. In welke mate is het College 

op de hoogte van de omvang van klachten 

van inwoners over de hoogte van het tarief? 

In hoeverre wil het College doorgaan met  

het informeren over de kosten van het 

aanbieden van afval aan de milieustraat 

opdat klachten zoveel mogelijk worden 

voorkomen? 

 

 

 

 

14. B&Wadvies    

In welke mate kan het zo zijn dat dit advies 

anders wordt als de begroting wordt 

aangepast ten gevolge van het tekort in het 

Sociaal Domein? 

12. Voorwerk aan algemene voorzieningen dat 

heeft plaatsgevonden bedraagt totaal 

ongeveer:  € 11.500,00. Dit omvat aanschaf 

en planten van hoofdgroenstructuur, 

aanschaf en aanleg bosplantsoen, aanschaf 

en aanleg waterleiding en aanleg cunet 

hoofdpad. 

 

13. Het is bekend dat er af en toe bij de 

Milieustraat mondelinge klachten 

binnenkomen over het tarief dat betaald 

moet worden voor grof huisvuil en gemengd 

bouw- en sloopafval. In het eerste kwartaal 

van 2017 zijn er diverse vragen binnen 

gekomen over het nieuwe systeem op de 

Milieustraat. Het afgelopen half jaar is er 1 

inwoner geweest die per e-mail een klacht 

heeft ingediend. Bij het KCC zijn het 

afgelopen half jaar geen telefonische 

klachten of meldingen binnen gekomen. Alle 

informatie over de Milieustraat en de 

invoering van de weegbrug is te vinden op 

onze website en wordt gepubliceerd in de 

Woudenberger. 

 

14. Deze rapportage betreft de voortgang van 

het Uitvoeringsprogramma Sociaal domein. 

Over de financiële stand van zaken met 

betrekking tot Programma 1 in de beleids-

begroting wordt gerapporteerd via de 

reguliere financ. planning en control cyclus. 
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