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Ingekomen stuk 04
Van 06-07-2017
doorgeschoven beantwoording 
Verslag toezicht archief- en 
informatiebeheer gemeente 
Woudenberg 2016

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate heeft u te maken met mee- 
en/of tegenvallers bij het verwezenlijken 
van verbeterpunten?

2. Op welk moment verwacht u dat de 
provincie een gunstiger oordeel heeft dan 
‘redelijk adequaat’?

1. Deels is er sprake van een tegenvaller. Dit jaarverslag 
heeft betrekking op het jaar 2016. In 2016 werd 
bekend dat de gemeente Woudenberg over zal gaan 
op een nieuw zaaksysteem. De meeste verbeter-
punten die uitgevoerd moeten worden kunnen beter 
opgepakt worden bij de inrichting van het nieuwe 
Zaaksysteem van Centric. Voorbereidende taken voor 
de inrichting van het nieuwe zaaksysteem zijn in 2017 
gestart. Actiepunten met betrekking tot het 
archiefbeheer worden in 2018 opgepakt. Het uitvoeren 
van een aantal verbeterpunten  in 2018, heeft geen 
consequenties voor de bedrijfsvoering.

2. Een gunstiger oordeel zal pas gegeven worden als de 
verbeterpunten zijn uitgevoerd. Hoeveel verbeter-
punten uitgevoerd moeten worden om al tot een beter 
oordeel te komen is niet bekend. Er hangt geen 
puntentelling vast aan de beoordeling. Een beoor-
deling kan zijn: adequaat, redelijk adequaat of niet 
adequaat. Wat wel gezegd kan worden is dat het een 
jaarverslag betreft over 2016. Inmiddels zijn we al 
derde kwartaal 2017 en zijn verschillende 
verbeterpunten uitgevoerd. De archiefinspecteur heeft 
aangegeven dat de gemeente Woudenberg, als kleine 
gemeente goed bezig is met het uitvoeren van de 
verbeterpunten. Zeker in vergelijking met andere 
kleine gemeenten heeft  gemeente Woudenberg laten 
zien de verbeterpunten serieus op te pakken en uit te 
voeren.

Ingekomen stuk 09
Van 06-07-2017
doorgeschoven beantwoording

Sierd Smit
PvdA

1. In paragraaf 3.2 staan in totaal 22 zaken 
gestart in voor of in 2015. In welke mate 
is de ogenschijnlijk lange behandeltijd 

1. Bestuursrechtelijke handhaving heeft vaak een lange 
behandeltijd. Dit komt omdat de overtreder keer op 
keer een termijn gegeven wordt (in de constaterings-
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Jaarverslag Integrale 
Handhaving 2016

realistisch c.q. aanvaardbaar?

2. In hoofdstuk 8 staat dat het aantal 
meldingen de afgelopen jaren is 
gestegen. In welke mate ziet de 
leerplichtambtenaar mogelijkheden deze 
trend te keren?

brief, vooraanschrijving en dwangsombeschikking) om 
orde op zaken te stellen. Vervolgens staat tegen zowel 
de last onder dwangsom als tegen de eventuele inning 
van verbeurde dwangsommen mogelijkheden tot 
bezwaar en beroep open, zodat het uiteindelijk erg 
lang kan duren voordat een overtreding feitelijk 
ongedaan gemaakt wordt.

2. Meer meldingen lijkt alsof het aantal verzuimers 
toeneemt. Ze waren er echter altijd al maar 
tegenwoordig wordt er meer gemeld dan voorheen. 
Het doel van meldingen is vroegtijdige signalering. In 
die zin is het juist positief dat het aantal meldingen 
stijgt, want het draagt bij aan de doelstelling om 
eerder betrokken te zijn en preventief te kunnen 
werken. Daarbij is er een nieuwe aanpak ziekte-
verzuim (m@zl) waardoor deze groep zichtbaarder is 
geworden. In beginsel is ziekte geoorloofd maar 
problematisch ziekteverzuim komt nu veel meer naar 
de voorgrond daar het eerst niet tijdig werd 
opgemerkt. Ook wordt nu veel meer gebruik gemaakt 
van de consultfunctie die leerplicht heeft.

Ingekomen stuk 03
Beleidsregels standplaatsen 
Woudenberg

Marco vd Hoef
GBW

Het nieuwe standplaatsenbeleid maakt het 
mogelijk dat de firma Kooiman een (nieuwe) 
standplaats toegewezen krijgt in de doorgang 
tussen de Blokker en het Cultuurhuis. Ten 
aanzien van het nieuwe beleid de volgende 
vragen:

1. In het huidige en ook nieuwe stand-
plaatsenbeleid is een standplaats 
toegewezen aan het terrein van het 

1. Het parkeerterrein bij het Cultuurhuis is aangewezen 
voor incidentele standplaatsen. Om het parkeerterrein 
niet structureel te belasten, zijn er twee opties 
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Cultuurhuis. Is overwogen om deze plaats 
toe te wijzen aan de firma Kooiman 
waardoor aanpassing van het huidige 
beleid niet noodzakelijk zou zijn?

2. Is overwogen om het aantal stand-
plaatsen bij het Cultuurhuis te verhogen 
van 1 naar 2 om te voldoen aan de wens 
van de firma Kooiman?

3. In hoeverre past het specifiek toewijzen 
van één standplaats in het algemene 
standplaatsenbeleid? In het huidige 
beleid zijn al 2 uitsterfconstructies 
opgenomen. Deze twee beleidslijnen 
lijken haaks op elkaar te staan. Graag een 
heldere toelichting.
 

Ten aanzien van de specifiek toegewezen 
standplaats voor de firma Kooiman de 
volgende vragen:

4. De toegewezen plaats bevindt zich in de 
doorgang tussen de Blokker en het 
Cultuurhuis. In hoeverre blijven de 
huidige fietsopstelplaatsen beschikbaar 
als de standplaats wordt ingevuld? 

5. In artikel 3.1 van het beleid is opgenomen 
dat de doorgang voor hulp-diensten niet 

aangedragen aan de dhr. Kooiman.

2. Zie bovenstaand antwoord. Het structureel innemen 
van een standplaats op het parkeerterrein heeft 
invloed op de parkeermogelijkheden bij het 
Cultuurhuis. Daarom is in samenspraak met de 
verkeersdeskundige gekeken naar andere oplossingen.

3. Er zit een verschil tussen incidentele en structurele 
standplaatsen. Er is momenteel voldoende 
beleidsvrijheid binnen het standplaatsenbeleid. Er 
dient een aanvraag worden ingediend voor het 
innemen van een standplaats en dan wordt 
overwogen aan wie deze gegund wordt. De 
uitsterfconstructies hebben beide te maken met 
verkeersveiligheid. Beide locaties zijn in het kader van 
verkeersveiligheid niet optimaal. Daarnaast zijn wij 
van 1 locatie ook geen eigenaar.

4. De fietsenstalling blijft bruikbaar.

5. Bij calamiteiten kan de kraam worden verwijderd. 
Daarnaast zijn de locaties via twee zijden goed te 
bereiken.
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belemmerd wordt, minimaal 3,5 m¹. 
Wordt bij ingebruikname van de 
standplaats aan deze voorwaarde 
voldaan?

Ingekomen stuk 03
Beleidsregels standplaatsen 
Woudenberg

Sierd Smit
PvdA

1. In hoeverre is overwogen een standplaats 
aan te bieden op het Poortplein of het 
Koningin Julianaplein?

2. Voor hoeveel dagen wordt gebruik 
gemaakt van de standplaats aangezien 
de winkel van dhr. Kooiman meer dan 2 
dagen per week is geopend? 

3. In hoeverre kan het innemen van de 
standplaats op de bedoelde locatie 
belemmerend zijn voor bijvoorbeeld 
voetgangers?

4. Het gedeelte onder het kopje 
‘Duurzaamheid’ leest lastig. Wat is de 
juiste formulering?

5. Het is jammer dat het winkelaanbod voor 
met name groente en fruit afneemt. Is 
deze standplaats het enige alternatief 
wat mogelijk is?

1. Er mogen maximaal vijf standplaatsen worden 
ingenomen op de bovenstaande locaties. Daarnaast 
maximaal 1 standplaats per branche. Op beide dagen 
staat er reeds een groenteboer. 

2. Het aantal is gebaseerd op zijn aanvraag.

3. Het parkeerterrein en/of de winkels blijven goed te 
bereiken.

4. Een breed assortiment en het eenvoudig verkrijgen 
van diverse verse producten in ons dorp levert een 
bijdrage aan de gezondheid van de inwoners en 
beperkt de automobiliteit, maar is afhankelijk van 
marktwerking.

5. Er is samen met de aanvrager naar diverse opties 
gekeken ook een ander winkelpand. Voor de aanvrager 
is deze standplaats voor twee dagen de enige 
mogelijkheid.

Ingekomen stuk 04
Halfjaarrapportage Burgernet

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate levert het burgernet een 
bijdrage aan het subjectieve gevoel van 

1. Burgernet is gericht op extra oren en ogen in de wijk 
om de kans van bijvoorbeeld het vinden van een 
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veiligheid in Woudenberg? Dit omdat veel 
minder dan de helft van het aantal 
inwoners van Woudenberg is aangemeld 
bij dit burgernet.

2. Daarnaast kan ook geconstateerd worden 
dat het aantal zich verhoudt tot andere 
gemeenten in Utrecht. Is het streven om 
het aantal deelnemers te vergroten? Zo 
ja, welke acties zijn gepland?

vermist kind te vergroten. Of het een bijdrage levert 
aan de subjectieve veiligheidsgevoel is niet 
onderzocht. Het aantal deelnemers ligt in vergelijking 
met andere gemeentes relatief hoog. Er is een 
leeftijdsgrens van 16 jaar voor deelname aan 
Burgernet. Daarnaast blijkt dat er vaak 1 persoon van 
een huishouden is aangesloten bij burgernet.

2. Tijdens de week van de veiligheid (week 41) wordt er 
wederom aandacht geschonken aan burgernet.

Ingekomen stuk 05
Prenatale voorlichting

Sierd Smit
PvdA

1. In het overzicht (paragraaf 2) staan een 
aantal initiatieven genoemd. Welke cijfers 
zijn er te geven over de participatie van 
beide ouders bij deze initiatieven?

1. Wij hebben helaas van de organisaties, die deze 
initiatieven uitvoeren, geen gegevens waaruit de 
participatie van beide ouders te halen zijn.

Ingekomen stuk 06
Rapport cliëntervaring Jeugd, 
Wmo en Werk & Inkomen

Sierd Smit
PvdA

1. Er worden interessante cijfers 
gepubliceerd. Op welke plaatsen hebben 
deze rapportages een plaats in het 
(verder) verbeteren van de cliënten-
tevredenheid?

1. De van belang zijnde gegevens binnen de Monitor 
Sociaal Domein voor het verbeteren van de 
cliënttevredenheid komen van vier vragen uit het door 
de gemeente afgenomen cliëntervaringsonderzoek 
(CEO). Zoals aangegeven zullen de gegevens  van het 
CEO, de gemeentelijke monitor Sociaal Domein,  de 
Gemeentelijke Beleidsmonitor Sociale Kracht, GGD 
monitorgegevens en overige evaluaties gebruikt 
worden voor de verantwoording en monitoringscyclus 
van het uitvoeringsprogramma en beleidskader 
Sociaal Domein. Daarin is dan ook aandacht voor 
verbeteringen ten behoeve van de tevredenheid van 
de dienstverlening ten opzichte van cliënten.

Ingekomen stuk 07
Samenwerkingsagenda Passend 
Onderwijs en Zorg voor Jeugd

Sierd Smit
PvdA

1. In de notitie ‘Samenwerkingsagenda…’ 
wordt genoemd dat onze gemeente 
onderzoekt hoe het gebruik van nieuwe 

1. Het onderzoek naar onder meer verbetering van het 
gebruik van nieuwe toepassingen binnen het 
doelgroepen-/leerlingenvervoer is nog niet gestart. 
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toepassingen binnen het leerlingen-
vervoer verbeterd kan worden; in welke 
fase bevindt zich dit onderzoek op dit 
moment? Op welk moment worden 
uitkomsten verwacht? 

2. In welke mate werken scholen voor 
primair onderwijs in Woudenberg samen 
met anderen om passend onderwijs te 
integreren in het eigen onderwijs?

Zoals in de samenwerkingsagenda vermeld, wordt het 
onderzoek komend jaar uitgevoerd. Op dit moment is 
het beleidsplan, waar het onderzoek deel van 
uitmaakt, in concept gereed. Dit plan wordt eind 
september besproken met intermediairs en 
adviesraden.

2. De scholen voor primair onderwijs werken op het 
terrein van passend onderwijs samen in een 
samenwerkingsverband primair onderwijs. Binnen 
iedere school is een zorgstructuur actief, van waaruit –
indien dit nodig is- wordt samengewerkt met het 
sociaal team. Daar waar nodig worden ook andere 
disciplines ingeschakeld, zoals de jeugdverpleeg-
kundige of aanbieders van (dyslexie)zorg. Overigens 
worden ouders nauw betrokken bij het opstellen van 
een handelingsplan door de school.

Ingekomen stuk 08
Veiligheidsbeeld eerste helft 
van 2017

Sierd Smit
PvdA

1. Het is verheugend dat het aantal woning-
inbraken is afgenomen, al sinds 2014. 
Geweldsmisdrijven zijn daarentegen in 
Woudenberg procentueel fors gestegen, 
ook afgezet tegen de regio. Zo zijn er 
meer thema’s waarbij de criminaliteit 
helaas is gestegen. Op welk moment 
kunnen wij lezen welke maatregelen en/of 
activiteiten worden overwogen om bij alle 
thema’s te komen tot daling van de 
criminaliteit?

1. De acties uit het uitvoeringsprogramma worden 
doorgezet en mocht het noodzakelijk zijn om bepaalde 
zaken op te pakken, wordt hierover apart 
gerapporteerd.
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