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Raadsvergadering van:

23-02-2017

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

Ingekomen stuk 01
12-maandsrapportage
veiligheidsbeleid 2016

Sierd Smit
PvdA

1. Naast een aantal verheugende positieve
ontwikkelingen valt op dat het geweld, met name
het huiselijke, vrij sterk is gestegen. In hoeverre
is er, na de aangifte, een goede samenwerking
van het Sociaal Team, politie, gemeente en,
indien relevant, de woningcorporatie?

Ingekomen stuk 01
12-maandsrapportage
veiligheidsbeleid 2016

Marco van de
Hoef / GBW

1. Welke acties worden in het kader van deze
samenvatting (blijvend) ondernomen om de
aangiftebereidheid te vergroten?

Ingekomen stuk 02
Uitvoeringsprogramma Sociaal
Domein

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate is dit programma gecommuniceerd
met de Adviesraad Sociaal Domein?

1. Er is sprake van een goede samenwerking
tussen verschillende partijen binnen het zowel
het sociaal domein als binnen het
veiligheidsdomein. Goede samenwerking dan
wel afstemming is cruciaal bij complexe en
gevoelige casussen. Maar ook regionale of
bovenregionale zorgaanbieders spelen een
belangrijke rol bij de integrale aanpak. Met
goede hulpverlening is men eerder bereid om
aangifte te doen aan huiselijk geweld. Als
laatste wordt er gebruik gemaakt van social
media maar nog belangrijker wordt er
gesprek gevoerd waarin ook
handelingsperspectieven worden geboden aan
zowel het slachtoffer(s) als de verdachte.
1. Er wordt gebruik gemaakt van diverse
communicatiekanalen, zoals facebook,
twitter, website en de lokale krant. Daarnaast
maken wij gebruik van de kom-borden,
burgernetmail, in persoonlijke gesprekken,
preventiebrieven, etc. Ook kan een
ondernemer via SODA vereenvoudigde
schadeafhandeling bij winkeldiefstal indienen.
1. Het uitvoeringsprogramma is ter informatie
naar de Adviesraad gestuurd.

2. De monitor geeft een aantal cijfers betreffende de
stand van zaken. Voor Woudenberg zijn de meest
actuele cijfers die van 2012. In hoeverre zijn er
voornemens om te komen met meer actuele
cijfers?

2. In de monitor wordt gebruik gemaakt van
meerdere gegevensbronnen uit verschillende
jaren. Sommige gegevensbronnen zijn
jaarlijks voorhanden, anderen, met name die
betrekking hebben op kolom 1 worden minder
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frequent gemeten. Dit is een logisch gevolg
op het feit dat de aspecten die daarin
gemonitord worden een langzame
ontwikkeling kennen. De gegevens waarbij
2012 de meest recente cijfers zijn komen uit
de GGD-monitor volwassenen en senioren.
Deze monitoren worden eens in de vier jaar
gehouden. Dit jaar komen de nieuwe
monitoren uit met cijfers over 2016.

3. Het uitvoeringsprogramma kent veel interessante
thema’s en activiteiten. Een actuele uitgangssituatie ontbreekt (zie vorige vraag), smart
geformuleerde doelen zijn evenmin weergegeven
waardoor zowel de mate van intensiteit van een
activiteit als een gesprek over de richting en
keuze als controle niet goed mogelijk is. In
hoeverre deelt u deze korte analyse? Wanneer
zijn smart geformuleerde activiteiten
beschikbaar?

Ingekomen stuk 02
Uitvoeringsprogramma Sociaal
Domein

Marco van de
Hoef / GBW

1. In het uitvoeringsprogramma worden de aantallen
en percentage van Woudenberg vergeleken met
provinciale en landelijke cijfers. Woudenberg
heeft met Reinaerde in haar gemeente een
relatief groot aantal zorg vragende in haar
gemeente. Zijn de patiënten van Reinaerde in
deze cijfers meegenomen en zo ja kunt u dan kort

3. In het uitvoeringsprogramma staat
beschreven wat onze overkoepelende
maatschappelijke doelen zijn en welke
activiteiten we willen ontplooien om deze
doelen te bereiken. De activiteiten zijn
wellicht niet Smart geformuleerd, maar wel
concreet. En daarnaast zijn ze gekoppeld aan
(K)PI’s waardoor we kunnen monitoren in
hoeverre de activiteiten daadwerkelijk
bijdragen aan de beoogde doelen. Deze
monitor hebben we dit jaar voor het eerst
toegevoegd en zal in de loop van de tijd nog
verder ontwikkeld worden, maar biedt wel de
mogelijkheid om een gesprek over de
resultaten te voeren.
1. Alle cliënten die onder verantwoordelijkheid
vallen van de gemeente Woudenberg zijn
meegenomen in deze cijfers. Voor jeugd is
het woonplaatsbeginsel van toepassing op de
cijfers, dat betekent dat alleen jeugdigen die
onder verantwoordelijkheid vallen van
Woudenberg meegenomen zijn in de cijfers.
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Ingekomen stuk 02
Uitvoeringsprogramma Sociaal
Domein

Vraagsteller

Jan van den
Dool / SGP

Vraag
toelichten hoe we de cijfers het beste kunnen
interpreteren?
1. Op pagina 4 wordt de basis(zorg)infrastructuur
genoemd. Wat gaat het college dit jaar concreet
doen om het netwerk aan maatschappelijke en
vrijwilligersorganisaties met elkaar te verbinden
en te zorgen voor afstemming met het sociaal
team?

2. Op pagina 8 wordt als nieuwe activiteit de pilot
gezondheid genoemd in het ontwerptraject
bestemmingsplan hoevelaar. Wat houdt deze pilot
in?

3. Eveneens op pagina 8 wordt een onderzoek
ingesteld met vergelijkbare gemeenten om te
kijken of de vaccinatiegraad verhoogd kan
worden. Wat zijn de kosten voor dit onderzoek,
zowel externe kosten als interne kosten aan
ambtelijke uren?

Antwoord

1. Dit hangt sterk samen met het onderzoek
rondom de coöperatie. Daar vindt het gesprek
plaats over de rol van de maatschappelijke
partners in de transformatie, wat ze nodig
hebben en wat de rol van de coöperatie
wordt. Dit hangt ook af van de opdracht en
reikwijdte die de coöperatie zal krijgen. Voor
de zomer worden hierover in ieder geval twee
gesprekken met maatschappelijke partners
gehouden. Na de zomer wordt samen met
maatschappelijke partners en de coöperatie
een ontwikkel-agenda opgesteld voor de
komende periode.
2. De pilot houdt in dat de GGDRU ons bij het
maken van het stedenbouwkundig ontwerp
voor fase 1 vanuit gezondheidsperspectief
adviseert en ook meekijkt bij het opstellen
van het bestemmingsplan. Dus naast de
reguliere adviespartners zoals het waterschap en de VRU wordt nu ook de GGD in een
vroeg stadium betrokken. Een en ander
vooruitlopend op de Omgevingswet.
3. De GGDrU voert het onderzoek uit. De kosten
hiervan vallen binnen het budget van de
GGD. De ambtelijke uren zijn gericht op
overleg en afstemming met de andere
gemeenten.
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Ingekomen stuk 02
Uitvoeringsprogramma Sociaal
Domein

Vraagsteller

Marleen Treep
CU

Vraag

Antwoord

4. Op pagina 27 staat een tabel vermeld met
activiteiten. Deze activiteiten worden bekostigd
vanuit het budget van 100.000 EUR voor
innovatie en transformatie. Kan het college voor
onze beeldvorming een toelichting geven op de
genoemde activiteiten in de tabel? Kan bij
benadering een verdeling van deze €100.000 over
de genoemde activiteiten worden gegeven?

4. Zie bijlage 1, onderaan dit document a.u.b.

Allereerst: mooi om te lezen hoe binnen het
gemeentehuis en het Sociaal Team steeds weer
stappen gezet worden om te komen tot een
zorgvuldige uitvoering van alle taken die ons
toevertrouwd zijn. Complimenten aan alle
betrokkenen!
1. Is het Plan van Aanpak prenatale voorlichting
inmiddels gereed en zouden wij dat kunnen
inzien?

1. Om een beeld te krijgen van de huidige
situatie zijn aanbieders en afnemers van
prenatale voorlichting geïnterviewd. Het
resultaat wordt binnenkort aangeboden aan
het college en gaat ter kennisname naar de
commissie. In een bijeenkomst met de
geïnterviewden worden de uitkomsten en
aanbevelingen besproken en, voor zover dat
nog niet is gebeurd, omgezet in concrete
acties.

2. Inzake jeugdzorg: in de media wordt veel
gesproken over wachttijden in de jeugdzorg. Ik
zie geen specifieke aandacht hiervoor in het
uitvoeringsprogramma. Is dat omdat we in
Woudenberg geen wachttijden kennen?

2. Het afgelopen jaar is er altijd direct
geïntervenieerd als het ergens in het stelsel
knel kwam te zitten en er daardoor
wachtlijsten ontstonden. Zo is er in onze
regio nooit sprake geweest van
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budgetplafonds die al in juli bereikt waren en
waar de rest van het jaar geen zorg meer
verleend kon worden. Op dit soort situaties is
altijd geacteerd door het regionale
inkoopbureau. Daarnaast wordt ieder jaar de
inkoop gebaseerd op (financiële) cijfers op
basis van het voorgaande jaar, waarmee we
ook streven naar een goede verdeling van
middelen, welke recht doet aan de zorgvraag.
Uiteraard kan het wel zo zijn dat er binnen
een bepaald segment een aanbieder ´vol
´raakt , maar dan is er altijd een alternatief
binnen het segment. De individuele
bedrijfsvoeringskeuzes van aanbieders spelen
uiteraard ook een rol in wachtlijsten. Kortom
dit vraagt o.i. naast de regionale ´controle´
binnen de inkoop voor 2017 geen extra
aandacht binnen ons lokale
uitvoeringsprogramma.

3. In grote steden is politie steeds vaker druk met
incidenten door verwarde/psychiatrische
patiënten. Opvang is voor deze inwoners steeds
minder aanwezig door sluiting van afdelingen en
afschalen van zware zorg. Hoe loopt dat in
Woudenberg en hoe zorgen we in Woudenberg
voor deze inwoners? Wat is daarvoor opgenomen
in het uitvoeringsprogramma?

3. In Woudenberg doen zich incidenteel situaties
voor. Het Sociaal Team ontvangt een signaal
van bijvoorbeeld politie en gaat er op af.
Indien nodig wordt bemoeizorg ingeschakeld
van bijvoorbeeld het Leger des Heils of
Kwintes. Deze vorm van zorg is regionaal
ingekocht. Een sluitende aanpak voor
personen met verward gedrag is een
verplichting per oktober 2017. Regionaal
wordt hier momenteel aan gewerkt. In het
uitvoeringsprogramma kunt u zien dat een
aanpak verwarde personen onderdeel
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Ingekomen stuk 03
Jaarverslag 2016 Adviesraad
Sociaal Domein Woudenberg

Vraagsteller

Sierd Smit
PvdA

Vraag

1. Welke redenen liggen ten grondslag aan de
constatering van de Adviesraad dat, ondanks
beloften, processen en procedures niet altijd zo
lopen als toegezegd?
Welke concrete en haalbare toezeggingen zijn er
voor 2017?

Antwoord
uitmaakt van het beleidskader Opvang en
Bescherming. Een regionale
uitvoeringsagenda is het vervolg op het
beleidskader Opvang en Bescherming. Hierin
moet het onderscheid duidelijk worden tussen
de regionale en lokale opgave mbt personen
met verward gedrag.
1. Het is afgelopen jaar inderdaad een aantal
keer voorgekomen dat wij ons niet aan het
proces hebben (kunnen) (ge)houden. Dit hing
onder meer samen met het feit dat dit het
eerste jaar van de Adviesraad Sociaal Domein
was, waardoor het soms nog zoeken was naar
de juiste werkwijze. Daarnaast speelde een
aantal personele wisselingen in de eerste
helft van 2016 ons parten. Ook een
belangrijke reden is dat de dagelijkse realiteit
vraagt dat er soms gemotiveerd van de
standaardprocedure afgeweken wordt. Dat dit
kan voorkomen is ook met de Adviesraad
besproken. We zijn voortdurend met de
Adviesraad in gesprek over hoe we e.e.a.
voor beide partijen zo werkbaar mogelijk
kunnen maken. Hiertoe is onder meer een
stroomschema en een planning opgesteld
waarmee we komend jaar gaan werken. De
planning is nu maandelijks onderwerp van de
agenda, zodat we aanpassingen in de
planning in een vroeger stadium bespreken.
En we hebben duidelijke afspraken gemaakt
over hoe de communicatielijnen lopen.
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Ingekomen stuk 03
Jaarverslag 2016 Adviesraad
Sociaal Domein Woudenberg

Marco van de
Hoef / GBW

Ingekomen stuk 04
Voortgangsrapportage UHVK
vierde kwartaal 2016

Sierd Smit
PvdA

De adviesraad stelt in haar verslag: Helaas moeten
wij constateren dat, ondanks alle beloftes vanuit de
gemeente om het proces en de procedures te volgen,
het regelmatig voorkomt dat hiervan wordt afgeweken. Dit zorgt ervoor dat wij ons niet altijd aan
onze procedures kunnen houden. Wordt deze constatering door het college onderschreven? Graag met
een toelichting (bij ja en nee), en zijn er op voorhand
bij een ja verbeter mogelijkheden aan te geven?
1. Welke actuele informatie is er m.b.t. het
Henschotermeer aanvullend te geven?

Ingekomen stuk 04
Voortgangsrapportage UHVK
vierde kwartaal 2016

Marco van de
Hoef / GBW

1. De wethouder heeft in november aangegeven dat
op korte termijn een beheerder voor het
Henschotermeer zou worden bekendgemaakt.
Noch uit het voorliggende verslag, noch uit
andere bron hebben we hier iets over gehoord.
De GBW fractie maakt zich langzamerhand zorgen
of er wel tijdig definitieve afspraken met een
nieuwe beheerder zullen worden gemaakt. Kunt u
ons verder technisch updaten over de huidige
stand van zaken (februari 2017)? En wat bijv. als
onderhandelingen met het landgoed den treek op
het laatste moment zouden mislukken. Is er dan
een alternatief?

Antwoord
Zie het antwoord hierboven a.u.b.

1. Zie ook de beantwoording van de vragen van
GBW en SGP. Het landgoed en de YMCA
bereiden een principe plan voor dat medio
april ambtelijk besproken kan worden. Hierbij
wordt gedacht aan een vestiging van de
YMCA aan de noordwestzijde van het
Henschotermeer. In het onderzoek zijn
verkeersveiligheid en de natuurwaarde
belangrijke aandachtspunten.
1. Per 1-1-2018 is het Landgoed Den Treek
Henschoten verantwoordelijk voor het gebied.
Zij hebben aangegeven nog steeds in gesprek
te zijn met een beoogde beheerder, en te
verwachten tot overeenstemming te kunnen
komen, maar dit overleg heeft tijd nodig. Het
landgoed bereidt ook een zogenaamd plan B
voor, een tijdelijke oplossing voor het beheer
op het moment dat per 1-1-2018 nog geen
permanente beheerder gecontracteerd is.
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Ingekomen stuk 04
Voortgangsrapportage UHVK
vierde kwartaal 2016

Jan Mulder
SGP

1. Ik zie dat de ontmantelingskosten van het
recreatieschap zijn bijgesteld van € 168.318 naar
€ 111.963. Wij denken dat dit een meevaller is
van ca. € 57.000 vanwege vrijval van deze
voorziening. Is dit een meevaller in onze
jaarrekening 2016?

1. We wachten de komende weken de
ontwikkelingen af en we komen er op terug
bij de jaarrekening. Vooralsnog houden we
vast aan de voorziening van € 167.762 zoals
aangegeven in de zomernota.

2. Verder lees ik dat er nog geen zicht is op een
nieuwe huurder voor Henschotermeer. Wordt wel
krap zo. Gaat het nog wel op tijd lukken?

2. Op 1 januari 2018 is er een nieuwe
verantwoordelijke voor het gebied het
landgoed Den Treek Henschoten, zij zijn bezig
met het verwerven van een nieuwe
beheerder. Uit de gesprekken met Den Treek
blijkt dat zij van mening zijn het er op
01-01-2018 een beheerder is als het geen
permanente is dan wel een tijdelijke.

3. En wat als er geen nieuwe huurder is per
1.1.2018?

3. Den Treek Henschoten zal de komende weken
ook een plan B voorbereiden en kenbaar
maken, een tijdelijke oplossing voor het
beheer op het moment dat zij per
01-01-2018 nog geen contract hebben met
een permanente nieuwe beheerder of deze
onvoldoende tijd heeft om het geheel per
01-01-2018 op zich te nemen.

4. Hoe ziet het mogelijke RO-spoor eruit i.v.m.
bestemmingswijziging etc. qua inhoud en tijdlijn?

4. Voor een wijziging van het beheer per 1-12018 is geen herziening van de bestemming
nodig. De plannen van YMCA en mogelijke
plannen van een nieuwe beheerder zullen
alleen via een herziening van het
bestemmingsplan mogelijk zijn. Omdat de
kans groot is (gezien de ligging van de
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Ingekomen stuk 05
Aantal inwoners met bijstand en
de achtergronden 2014-2016

Vraagsteller

Sierd Smit
PvdA

Vraag

1. Pas vanaf juli 2016 doet zich een verheugende
daling bijstandsgerechtigden voor. Het aantal
jongeren lijkt een belangrijk deel uit te maken
van deze groep. Welke ontwikkelingen doen zich
specifiek in deze groep voor? Bij de uitstroom lijkt
de afname vooral een externe oorzaak te hebben
(verhuizing). Zijn er ontwikkelingen te melden
waar de gemeente (bijv. het Sociaal Team)
bevorderend is geweest t.a.v. de uitstroom?

Antwoord
gemeente grenzen) dat ook op grondgebied
van de buurgemeente Utrechtse Heuvelrug
veranderingen nodig zijn, zal het proces in
nauw overleg met die gemeente en de
provincie plaats moeten vinden en is op dit
moment dan ook nog geen tijdlijn te geven.
Voor dit moment zijn de kaders van het
geldende bestemmingsplan en de structuurvisie 2030 voor ons het uitgangspunt.
1. In de oorspronkelijke tabel is het aantal
jongeren vergeten te vermelden tussen
haakjes in de tweede kolom. In onderstaande
tabel is dat inmiddels aangevuld. Hieruit blijkt
dat het aantal jongeren rond de 10%
schommelt. Het algemene beeld is dat de
jongeren die bijstand krijgen problemen op
meerdere leefgebieden hebben. Jongeren
stromen hierdoor niet snel uit. Daarnaast
neemt het aantal vragen om informatie over
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt toe van
jongeren in de leeftijd 16, 17 en 18 jaar
vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs. Daarover hebben we
periodiek overleg met o.a. scholen in de
regio, en tussendoor op casusniveau.

pagina: 9

Beantwoording Technische Vragen van raadsleden over de ingekomen stukken
Raadsvergadering van:
Onderwerp

23-02-2017
Vraagsteller

Vraag

Antwoord

Peildatum
1-1-2014
1-1-2015
1-1-2016
31-12-2016

WWB/PW
Tussen ()
aantal
jongeren
<27
66 (6)
70 1()
100 (10)
105 (9)

Bbz
2
0
0
3

IOAW
8
9
16
16

Inrichting
0
0
0
2

Totaal
76
79
116
126

Bij de uitstroom lijkt de afname vooral een
externe oorzaak te hebben (verhuizing). Zijn
er ontwikkelingen te melden waar de
gemeente (bijv. het Sociaal Team)
bevorderend is geweest t.a.v. de uitstroom?
Naast externe oorzaken is een belangrijke
oorzaak van uitstroom de re-integratie die de
gemeente aanbiedt. Hierdoor vinden mensen
werk, of beginnen aan een studie met
bijvoorbeeld recht op studiefinanciering. In
2016 is bijvoorbeeld het project Grenzeloos
daarin succesvol geweest met betrekking tot
de groep vergunninghouders. Van deze
mensen die gemiddeld een grote afstand tot
de arbeidsmarkt hebben, hebben 10 van de
19 personen die aangemeld werden,
duidelijke stappen gezet:
Naar fulltime betaald werk: 3 mensen
Naar partieel betaald werk: 2 mensen
Vrijwilligerswerk: 3 mensen
Naar studie: 1 persoon
Ziet af van bijstand door werk partner: 1 persoon
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Bijlage 1

Wij merken nadrukkelijk op dat de genoemde budgetten indicatieve budgetten zijn. De uitwerking van de activiteiten én
situaties/ontwikkelingen in de praktijk kunnen aanleiding geven voor bijstelling.”

Activiteit

korte omschrijving

Pilot ervaringsgerichte therapie

Lichte vorm van hulp die zwaardere zorg kan voorkomen. Deze vorm van zorg is op dit moment niet regionaal ingekocht. Een
regionale pilot onderzoekt de meerwaarde van ervaringsgerichte therapie binnen het zorglandschap.

Inkoop voorpost GGZ

Een succesvolle vorm van vrijwillige opvoedondersteuning, waarmee professionele ondersteuning voorkomen kan worden.

Preventieve activiteiten voor
specifieke doelgroepen (o.a.
KOPP, KIES, Piep zei de muis,
valpreventie)

Activiteiten die niet regionaal zijn ingekocht omdat ze op grond van de wetten Jeugdwet, Wmo en wetten SOZA geen
verantwoordelijkheid zijn, maar een belangrijke preventieve werking hebben waardoor zwaardere zorg kan worden voorkomen.

Inzet Eigen Kracht Centrales

15694

Een functie inrichten waardoor de jeugd-GGZ dichtbij het sociaal team en de huisartsen wordt gepositioneerd. Hierdoor wordt
verwacht dat sneller de juiste interventies in kunnen worden gezet en onnodige verwijzingen naar de gespecialiseerde zorg kunnen
worden voorkomen.

Home-start

Begeleide omgangsregeling
(Humanitas)

Benodigd
budget

15000
6000

20000
Bemiddeling van kinderen in echtscheidingssituaties.

ntb

Een Eigen Kracht-conferentie is een bijeenkomst waarbij je samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst maakt
(familiegroepsplan). De Eigen Kracht centrale ondersteunt hierbij.
6000

Kanteling doelgroepenvervoer

Een project om te komen tot regionaal kantelingsbeleid. Beleid beoogt optimaal benutten van eigen kracht en vergroten van
(bewegings)vrijheid

8000

Dementievriendelijke gemeente

Initiatief vanuit de samenleving om kennis te verspreiden over hoe om te gaan met mensen met dementie

3000

Pilot keuzevrijheid cliënten

Onderzoek naar de behoefte van cliënten t.a.v. keuzevrijheid van zorg. Wat hebben zij al dan niet nodig om een goede keuze te
maken? Hoe kan kwaliteit van aanbod inzichtelijk gemaakt worden

800

Flexibel budget

Middelen die mogelijkheid geven om initiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatie te kunnen ondersteunen

10000

Onderzoeksopdrachten
beleid(capaciteit)

Een verkenning naar de mogelijkheid tot het laagdrempelig organiseren van dagbesteding en een verkenning naar de ontwikkeling
van (begeleid) wonen voor jeugd en volwassenen

15000

Totaal

99494
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