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1. Citaat: 'grote groep werkenden in armoede'.
Welke communicatiemiddelen ziet u wel om deze
groep, zij het niet persoonlijk, te informeren? In
hoeverre ziet u mogelijkheden om via andere
organisaties, zoals kerken en verenigingen, met
hen te communiceren opdat armoede zoveel
mogelijk voorkomen wordt?

1. Wij informeren geregeld ketenpartners als kerken,
voedselbank en schuldhulpmaatjes over de
verschillende minimaregelingen. Door ook op de
website actuele informatie over het minimabeleid te
vermelden, hopen we deze groep zo goed mogelijk
te bereiken.

2. Op welke wijze ziet u meer mogelijkheden voor
hen die beschut werken prefereren en wat zet u
daar voor in?

2. Beschut werken is niet iets waarvoor mensen
kunnen kiezen, maar er wordt een indicatie gesteld.
Tot nu toe hebben wij elke inwoner met een
indicatie beschut een beschutte werkplek kunnen
bieden.

3. Op welke wijze besteedt u aandacht aan de
hernieuwde afspraken over de aanpak van
armoede onder kinderen?
1. Welk kader wordt door het college meegegeven
aan Pentarrho tijdens het startgesprek (zie 3.1
offerte)

3. Wij volgen de berichtgeving hierover met aandacht.

2. Zijn er MJOP’s beschikbaar van de deelnemende
scholen?

2. De gemeente heeft geen MJOP’s beschikbaar van de
scholen. PentaRho zal deze gegevens opvragen bij
de scholen tijdens de bilaterale gesprekken.

3. Wordt er ook gekeken/gesproken naar de
technische staat van de gebouwen?

3. Er wordt met de scholen gekeken en gesproken
over de technische staat van de gebouwen.

4. Er wordt ook gekeken naar de rolverdeling
gemeente en scholen. Past dit binnen een IHP?

4. Bij rolverdeling gemeente en scholen kunt u denken
aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Hoe is de
rolverdeling tussen gemeente en scholen bij de
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1. PentaRho heeft van de gemeente relevante
beleidsstukken ontvangen betreffende jeugdbeleid,
welzijn, onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie
en duurzaamheid. Deze stukken zijn het kader voor
het opstellen van het IHP.
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1. In het nabije verleden is het aantal
schoolgebouwen verminderd door het samengaan
van enkele scholen. In hoeverre zijn deze
ontwikkelingen achterhaald waardoor een nieuw
onderzoek nodig is?

verduurzaming van de schoolgebouwen. Dit is
relevant voor het IHP. Wie is uiteindelijk bij
toekomstige investeringen o.g.v. duurzaamheid
waar verantwoordelijk voor.
1. Woudenberg stelt voor het eerst een integraal
huisvestingplan onderwijs op waarbij duurzaamheid,
welzijn en jeugd(zorg) uitgebreid aan de orde
komen. Een minder uitgebreid huisvestingsplan
onderwijs is gemaakt in 2013. Gezien de
leerlingenprognoses oktober 2018 en de groei van
de gemeente de komende jaren is het relevant een
integraal huisvestingsplan onderwijs op te stellen
voor de komende jaren.

2. Op welk moment zal, naar verwachting, het ihp
gereed zijn?
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1. In hoeverre leeft binnen het bestuur van RWA de
erkenning van het signaal van de cliëntenraad
naar het verder ontwikkelen van het mens
ontwikkelbedrijf naar activiteiten voor hen die
een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt?

2. Het IHP zal na de zomervakantie 2019 gereed zijn.
Het IHP wordt in het 4e kw 2019 voorgelegd aan de
raad.
1. Dit signaal wordt onderkend en zal bij het
actualiseren van de toekomstvisie als mogelijk
scenario zeker meegenomen worden. Daarnaast is
het voor gemeenten nu al mogelijk om inwoners
vanuit de Participatiewet bij RWA/Amfors te
plaatsen. RWA/Amfors is 1 van de aanbieders die
door gemeenten ingezet kunnen worden om mensen
weer te begeleiden om bijvoorbeeld werkfit te
worden.

2. Welke activiteiten heeft de wethouder namens
het college ontplooid sinds de signalen die
hierover vorig jaar in de raad hebben geklonken?

2. De wethouder heeft deze signalen besproken met
het bestuur RWA/Amfors en dit zal worden
meegenomen als mogelijk scenario bij het
actualiseren van de toekomstvisie.

3. Hoe geeft de gemeente Woudenberg invulling
aan haar verantwoordelijkheid voor WSWgeïndiceerden die niet aan het werk waren op het
moment van invoering van de Participatiewet?

3. Deze inwoners worden indien mogelijk begeleid
richting werk vanuit de Participatiewet of door het
UWV.
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1. In hoeverre ligt er een relatie tussen beide
activiteiten
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1. Wat wordt bedoeld met wat bij het laatste
aandachtspuntje onder agendapunt 3 staat?
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1. Zijn deze klachten nieuw voor de gemeente of
heeft u meerdere signalen gehad?
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2. Na overleg met een buurtbewoner blijkt dat de
gemeente actief het probleem heeft aangepakt
door asfalt te storten over de klinkers. Verzoek
van de bewoners is om nog een laatste keer het
wegdek bij te werken.
1. Welke reactie heeft het college verzonden naar
de schrijvers en ondertekenaars van het
schrijven c.q. welke reactie bent u voornemens
te sturen?

1. Er is zeker sprake van een relatie. Bij het meldpunt
eenzaamheid kan er verwezen worden naar het
Trefpunt als laagdrempelige ontmoetingsplek,
bedoeld voor o.a. sociaal contact en daginvulling.
Met Trefpunt willen we o.a. bereiken dat er een
preventieve werking ontstaat om o.a. eenzaamheid
te voorkomen/verminderen.
1. Betreft een verslag van de stuurgroep van 18
februari 2019, onder dit punt is de reactie op de
technische vragen van de raad van 21 februari
besproken. Afgesproken is op welke onderdelen de
concept reactie aangevuld moest worden. Ten
aanzien van de vraag van PvdA-Groen Links over de
rol van de raad is de wenselijkheid van een
toelichting op proces en aard van principe verzoeken
besproken.
1. Op dit moment zijn er bij de gemeente geen
signalen bekend. Mogelijkerwijs bij de provincie
Utrecht en/of RUD kunnen meldingen binnen
gekomen zijn.
2. De gemeente heeft geen opdracht gegeven om
asfalt over klinkers te storten, mogelijkerwijs is
hiervoor opdracht vanuit de Provincie Utrecht
gegeven. Dit wordt nagevraagd bij de provincie.
1. De brief is 4 april 2019 binnengekomen bij de
gemeente. De melder is telefonisch benaderd op 8
april jl. door de gemeente. Tijdens dat gesprek is
aangegeven dat de gemeente contact zoekt met de
Provincie Utrecht, om gezamenlijk met de melder en
ondertekenaars een afspraak in te plannen over de
drie punten genoemd in de onderhavige brief.
Daarbij is de aanwezigheid van de provincie Utrecht
van cruciaal belang, aangezien de Provincie Utrecht
eigenaar en beheerder van de Stationsweg-Oost
(N224) is.

