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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 02
Voortgangsrapportages

J. Bessembinders
CDA

1. 02b. onderdeel 12, grijs watersysteem op 
woningniveau:
Bij het wassen van de auto op straat 
belanden vuil en olieresten in de bodem. 
Dit risico lijkt in de nieuwe wijk Hoevelaar 
groter dan gebruikelijk aangezien er met 
zo min mogelijk verharding wordt 
gewerkt. Overweegt het College een 
verbod op thuiswassen in de nieuwe wijk 
om bodemverontreiniging te voorkomen?

2. 02e Voortgangsrapportage reconstructie 
N224: wij lezen onder ad2 dat met de 
provincie is afgesproken dat er jaarlijkse 
verkeerstellingen zullen plaatsvinden om 
autonome ontwikkelingen kunnen 
monitoren.

a. Lopen deze tellingen sinds 2014?

1. Bij het afkoppelen van regenwater en daarmee 
het afvoeren van regenwater naar oppervlakte 
water wordt tot op heden geen verbod op het 
wassen van auto's op straat ingevoerd. Dit is 
bijvoorbeeld ook niet gebeurd in de wijken Het 
Zeeland en Het Groene Woud. Aangezien de 
vervuiling slechts zeer beperkt en zeer lokaal is 
(bij regen spoelt ook vuil van de auto's af) en 
handhaving zeer lastig is, wordt geadviseerd  
geen verbod op het wassen van auto's op straat in 
te stellen. Wij verwachten daarnaast dat zichtbare 
afkoppeling in Hoevelaar, toepassing van half 
verharding voor parkeerplaatsen, juist bijdraagt 
aan de bewustwording. Bij het in gebruik nemen 
van de woningen wordt, door middel van een 
informatiebrochure, onder andere aandacht 
gevraagd voor het functioneren van het 
regenwatersysteem en dat al het water dat op 
straat belandt in de vijvers terechtkomt (geldt dus 
ook voor het reinigen van minicontainers met 
chloor welke leeg gegoten worden in een kolk 
bijvoorbeeld).

2. : antwoord staat op de volgende blz.

a. De verkeerstellingen lopen sinds 2017.
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b. Kan het College de resultaten van 
de tellingen delen met de Raad?

b. De recente cijfers van de provincie worden 
geanalyseerd. De resultaten hiervan 
worden met uw raad gedeeld.

M. van de Hoef
GBW

1. 2b: Aan welke mogelijke kosten voor de 
gemeente denkt de gemeente met 
betrekking tot deelauto's? 

2. Wordt de Stichting natuurlijk ook 
betrokken bij de inrichting van het 
openbaar groen, of alleen bij de tuinen 
van bewoners?

3. 2d: Liggen de twee mooie `monumentale' 
stationsgebouwen wel of niet op de kavel 
die verkocht wordt aan Welkoop? Zijn 
deze twee gebouwen een gemeentelijk 
monument, en is duidelijk wat de functie 
van deze gebouwen wordt? 

4. Heeft de doorbraak die verwacht werd bij 
de Welkoop plaatsgevonden? 

5. Is er een actuele status inzake het 
terugkomen van Kwantum in 
Woudenberg?

1. Er zijn partijen die van de gemeente/ontwikkelaar 
een flinke bijdrage vragen voor de opstartfase van 
deelauto’s (omdat op dat moment nog niet 
voldoende gebruik wordt gemaakt van de auto’s 
om de kosten te dekken). Wij zijn nu aan het 
onderzoeken op welke wijze we de kosten zo laag 
mogelijk kunnen houden.

2. De Stichting wordt ook betrokken bij de inrichting 
van het openbaar groen.

3. De twee gebouwen maken deel uit van de kavel 
die aangeboden is aan de Welkoop. Uitgangspunt 
van de verkoop is behoud van deze panden. Het is 
aan de koper om hier, binnen bestaande wet- en 
regelgeving een voorstel voor te maken.

4. De afspraken met Welkoop liggen vast. Er wordt 
momenteel gewerkt aan het opstellen van een 
concept koopovereenkomst. Deze wordt in 
augustus met de directie van Welkoop besproken. 
Het is de bedoeling de verkoop in september 
helemaal rond te hebben.

5. De wethouder zal u in de raadsvergadering 
informeren over de actuele stand van zaken.
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Ingekomen stuk 02
Voortgangsrapportages

S. Smit
PvdA-GL

1. 2b Duurzaamheid Hoevelaar
a. Wat is de stand van zaken mbt de 

gesprekken met Vallei Wonen over EPC-0? 
Op welke financieringsmogelijkheden en 
financiële mogelijkheden zet u in?

b. In hoeverre ziet u mogelijkheden om 
duurzame bouwmaterialen te laten 
gebruiken, welke resultaten heeft u al 
geboekt?

c. In hoeverre houdt u bij openbaar groen 
rekening met de wenselijkheid die 
biodiversiteit met zich meebrengt?

2. 2c Hoevelaar 
a. Wanneer is het onderzoek naar eventuele 

aanpassing van het stedenbouwkundig 
ontwerp ivm de motie om 15 extra 
sociale koopwoningen toe te voegen 
gereed?

b. Wanneer worden, naar verwachting, de 
eerste woningen in Hoevelaar wordt 
opgeleverd? Graag per kalenderjaar en 

1. :
a. Zoals aangegeven lopen de gesprekken 

nog. Het onderzoek naar financierings-
mogelijkheden vindt plaats door de 
provincie, wij wachten nog op de 
resultaten. 

b. Wij zijn nog niet verder dan in de bijlage 
van de voortgangsrapportage is 
aangegeven. 

c. Wij houden daar rekening mee in onze 
plant en boomkeuze, maar daarbij wegen 
ook andere factoren zoals overlast en 
onderhoud.

2. :
a. De 13 extra sociale koopwoningen passen 

binnen het stedenbouwkundig ontwerp. De 
gronden worden op dit moment getaxeerd 
en daarna zal er overleg plaatsvinden met 
de medegrondeigenaar over de grondprijs 
voor de te leveren bouwrijpe grond. 
Pas op het moment dat hierover 
overeenstemming is, is inzichtelijk wat de 
financiële gevolgen zijn en of dit past 
binnen de motie. 

b. Zoals u in het woningbouwoverzicht van 
april 2019 heeft kunnen zien verwachten 
wij de eerste woningen in 2020 op te 
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kwartaal aangeven. In hoeverre is dit 
volgens planning?

3. 2d bedrijventerrein Parallelweg 
a. In hoeverre is er nog zicht op een snelle 

ondertekening van de koopovereenkomst 
door welkoop?

b. In hoeverre is er (nog steeds) zicht op 
een doorstart van Kwantum in Spoorzone 
A2?

4. 2e reconstructie N224
In hoeverre is de planning voor mei en 
juni gehaald?

5. 2g Ruimtelijk domein struct visie 
In hoeverre was het de bedoeling om de 
vijfde kolom overal naast het aantal 
woningen ook het type te vermelden?

leveren. Dit is volgens planning, waarbij wij 
opmerken dat de planning van Hoevelaar 
zoveel mogelijk wordt afgestemd op 
andere lopende projecten (concreet eerst 
project Nijverheidsweg en dan Hoevelaar). 
Wij hebben geen planning per kwartaal.

3. :
a. De afspraken met Welkoop liggen vast. Er 

wordt momenteel gewerkt aan het 
opstellen van een concept 
koopovereenkomst. Deze wordt in 
augustus met de directie van Welkoop 
besproken. Het is de bedoeling de verkoop 
in september helemaal rond te hebben.

b. De wethouder zal u in de raadsvergadering 
informeren over de actuele stand van 
zaken.

4. De voorbereidingen liggen op de afgegeven 
planning. De overeenkomst met de provincie 
Utrecht is afgerond en inmiddels ondertekend. 
Het bestek en de bestekstekeningen zijn definitief 
en gereed om het aanbestedingstraject mee te 
starten.

5. Deze kolom staat in de tabel om op hoofdlijnen de 
stand van zaken van de structuurvisie doelen 
inzichtelijk te maken. Voor details staat de 
informatie altijd in de afzonderlijke project 
rapportages en die van de woonvisie.  Het klopt 
dus dat het globaal en daarmee divers is.

6. In het geheel van de plannen Het Groene Woud 
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6. 2h Groene Woud 
In hoeverre is de wat u betreft de 
conclusie dat er in het Groene Woud 20 
sociale huurwoningen te weinig zijn 
gebouwd terecht daar waar wordt 
aangegeven dat deze zijn opgenomen in 
het bestemmingsplan Nijverheidsweg?

7. 2j Westerwoud 
In de voortgangsrapportage staat niet 
iets vermeld over de aanleg van kabels 
om de wereld ook digitaal te verbinden 
met de huizen en haar inwoners. Het lijkt 
dat hier problemen mee zijn. Wat is de 
reden van het niet vermelden? 

8. 2l dienstverlening 
Wat wordt bedoeld met een 
afhandelingpercentage van 68% van de 
klantvraaganalyse TIP? U geeft aan dat 
dit conform de verwachting is; in 
hoeverre wordt of kan geen hoger 
percentage verwacht, of als doel gesteld?

9. 2m startnotitie BRO 
De BRO wordt voor tranche 1 
ondersteund door de rijksoverheid; 

a. wat houdt deze ondersteuning in?

en Nijverheidsweg zijn 30 sociale woningen meer 
gebouwd dan volgens de 20% norm. Naast de 
afgesproken extra 20 woningen die worden 
gerealiseerd in plan Nijverheidsweg kent plan Het 
Groene Woud dus nog 10 sociale woningen meer 
dan normatief beoogd. Er zijn in dat plan derhalve 
niet te weinig sociale woningen gebouwd.

7. Er is sprake van een uitvoeringskwestie die niet 
specifiek in voortgangsrapportages worden 
vermeld. Concreet heeft Reggefiber een kabel 
niet aangelegd en ze gaan dit alsnog aanleggen.

8. Dit betekent dat 68% van de vragen die 
telefonisch binnenkomen bij de gemeente direct 
worden beantwoord door de medewerkers van het 
TIP. Het doel is om uiteindelijk 80% van de vragen 
direct te beantwoorden.

9. :

a. Deze ondersteuning helpt gemeenten op 
weg met de implementatie van de BRO en 
het aanleveren van de ondergrond 
gegevens. Er zijn door de overheid 
verschillende handleidingen en 
conversietools beschikbaar gesteld. Verder 
is er een servicedesk ingericht waar de 
gemeente terecht kan met vragen.
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b. In hoeverre kunnen kosten die 
gemaakt worden om gebruiks-
mogelijkheden van de ondergrond 
in kaart te brengen (gedeeltelijk) 
in rekening gebracht worden bij 
initiatiefnemers van projecten die 
de ondergrondwillen gebruiken?

10. 2n WKPB 
Aan wat voor soort gemeentelijke 
beperkingen kan gedacht worden?

b. Het principe van de basisregistratie is 
eenmalig inwinnen/registreren door 
bronhouders en meermalig gebruiken van 
deze gegevens door afnemers. De 
basisregistratie ondergrond is door 
iedereen te raadplegen is en registreert 
(onderzoeks)gegevens die in opdracht van 
een bronhouder uitgevoerd zijn. De 
gemeente Woudenberg is bronhouder van 
de gegevens ondergrond en registreert de 
objecten waar zij opdrachten voor 
verleent. Kosten zijn voor rekening van de 
gemeente.

10. Bijvoorbeeld: een opgelegd bestuursdwangbesluit 
of dwangsombesluit,  beschermd monument, 
aanwijzing van gronden obv de Wet voorkeurs-
recht gemeenten, Exploitatieplan ikv Wet 
ruimtelijke ordening, besluit tot heffen van 
baatbelasting. In Woudenberg hebben we op dit 
moment de volgende beperkingen: beschermd 
monument, besluiten tot het heffen van 
baatbelasting, dwangsombesluiten en 
bestuursdwang.

Ingekomen stuk 04
Mantelzorgagenda 2019-2020

M. van de Hoef
GBW

1. In de stukken over de mantelzorg wordt 
aangegeven dat huishoudelijke hulp voor 
mantelzorg beschikbaar is. Wordt deze in 
Woudenberg ook toegekend aan een 
mantelzorger die niet in dezelfde woning 
woont als degene die de zorg ontvangt?

1. Ja, de huishoudelijke hulp wordt ingezet ter 
ontlasting van huishoudelijke taken die de 
mantelzorger voor zichzelf uitvoert.

Ingekomen stuk 05
Jaarverslag Cultuurhuis 2018

J. Bessembinders
CDA

1. Is er ook een financieel jaarverslag van 
Stichting Cultuurhuis beschikbaar?

1. 1. De gemeente en Stichting Cultuurhuis hebben 
een gebruiksovereenkomst voor het beheer van 
het Cultuurhuis gesloten. In het kader van die 
overeenkomst ontvangt de gemeente jaarlijks ter 
kennisname het financieel jaarverslag. De 
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stichting ontvangt geen subsidie van de 
gemeente.

Ingekomen stuk 05
Jaarverslag Cultuurhuis 2018

M. van de Hoef
GBW

1. Voor de jaarrekening wordt verwezen 
naar een ander traject. Vraag is op welke 
wijze de Raad via dat andere traject 
inzicht krijgt in de jaarrekening en als we 
de jaarrekening niet regulier krijgen, we 
deze anderszins ter inzage kunnen 
krijgen.

1. De gemeente en Stichting Cultuurhuis hebben een 
gebruiksovereenkomst voor het beheer van het 
Cultuurhuis gesloten. In het kader van die 
overeenkomst ontvangt de gemeente jaarlijks ter 
kennisname het financieel jaarverslag. De 
stichting ontvangt geen subsidie van de 
gemeente.

Ingekomen stuk 07
Regiotaxi Provincie Utrecht

M. Hardeman
CDA

1. Met ontzetting heeft onze fractie de brief 
gelezen van RWA Amfors aan de 
Provincie Utrecht inzake de regiotaxi. Een 
zeer pijnlijke en onwenselijke situatie wat 
direct aandacht behoeft. Kent u de 
geschetste situatie en kunt u in een 
overleg met de provincie en regiotaxi uw 
zorgen vanuit de gemeente Woudenberg 
kenbaar maken?

1. De geschetste situatie was niet bekend bij de 
directie en het bestuur van RWA/Amfors. Nadat de 
OR aan de bel heeft getrokken, heeft de directie 
direct contact gelegd met de provincie om over 
deze situatie te spreken. Het bestuur onderhoudt 
nauw contact hierover met de directie en heeft 
hierover tevens gesproken met de Cliëntenraad 
Wsw. Formeel zijn noch OR, noch directie noch 
bestuur belanghebbende in deze situatie, omdat 
het een aangelegenheid tussen vervoerder en 
Sw'er betreft. Vanwege het belang van passend 
en betrouwbaar vervoer voor de doelgroep SW 
heeft de OR de problemen toch aanhangig 
gemaakt, en achten ook directie en bestuur het 
van groot belang dat een passende oplossing 
wordt gevonden. Gezien de actie van de directie 
om met de provincie tot een oplossing te komen 
zullen wij als gemeente onze zorgen niet 
afzonderlijk delen met de provincie.

Ingekomen stuk 07
Regiotaxi Provincie Utrecht

M. van de Hoef
GBW

1. Dit lijkt ons een ernstig probleem.  Vraag 
is of het College ons op de hoogte wil 
houden van de reactie van PS op deze 
brief?

1. De directie heeft direct contact gelegd met de 
provincie om over deze situatie te spreken. Het 
bestuur onderhoudt nauw contact hierover met de 
directie. Formeel zijn noch directie, noch bestuur 
belanghebbende in deze situatie, omdat het een 
aangelegenheid tussen vervoerder en Sw'er 
betreft. Vanwege het belang van passend en 
betrouwbaar vervoer voor de doelgroep SW 
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achten directie en bestuur het van groot belang 
dat een passende oplossing wordt gevonden. We 
gaan er vanuit dat met de huidige gesprekken 
met de provincie de problemen opgelost worden. 
De voortgang daarvan kunt u volgen via de 
reguliere vergaderstukken van het bestuur RWA.  

Ingekomen stuk 07
Regiotaxi Provincie Utrecht

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre ondersteunt u het schrijven 
wat ondernemingsraad van RWA/Amfors 
naar de provincie heeft gestuurd?

1. Vanwege het belang voor de Sw-medewerkers dat 
er passend en betrouwbaar woon-werkverkeer is, 
ondersteunen wij het initiatief om tot een 
oplossing voor de huidige problemen te komen.

Ingekomen stuk 09
Uitvoeringsprogramma 
Sociaal Domein 2019-2020

S. Smit
PvdA-GL

1. De vaccinatiegraad ligt in Nederland bij 
de verschillende groepen rond of ruim 
hoger dan 90%, in Woudenberg relatief 
beduidend lager. In hoeverre verwacht u 
dat gesprekken bijdragen tot 
het gestelde doel om de percentages te 
verhogen?

2. Waar kan aan gedacht worden bij het 
subsidiëren van vrijwilligersinitiatieven?

1. De landelijke daling van de vaccinatiegraad heeft 
maatschappelijk veel discussie losgemaakt.  
Gemeenten, GGD’en en JGZ-organisaties 
onderstrepen het belang van voorlichting over 
feiten, maar weten dat er ook ruimte en respect 
moet zijn voor discussie, persoonlijke meningen 
en keuzes. Naast de gesprekken die de GGDrU  
(jeugdverpleegkundige/jeugdarts) in het kader 
van de jeugdgezondheidszorg voert in de 
spreekkamers over vaccinaties, is het belangrijk 
dat ook breed in de samenleving over vaccineren 
wordt gesproken over vaccinaties. Als gemeente 
leveren we een bijdrage door met onze partners 
hierover in gesprek te gaan. De acties staan niet 
los van elkaar en kunnen elkaar versterken om de 
vaccinatiegraad te verhogen.

2. Dit betreft de structurele subsidies zoals subsidie 
aan SWO, Coalitie Erbij, Humanitas etc. Als 
aanvulling hierop kunnen vrijwilligers/vrijwilligers-
organisaties met een nieuw idee een incidenteel 
subsidieverzoek indienen, kunnen ze terecht voor 
vragen en ondersteuning bij het Steunpunt 
vrijwilligerswerk Woudenberg en staat de subsidie 
‘gezonde leefstijl’ ook open voor 
vrijwilligersorganisaties.
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3. In hoeverre lukt het om jaarlijks onder-
zoek te doen bij het thema ‘zorggebruik’ 
daar waar er naast metingen uit 2018 ook 
metingen uit 2017 voorkomen?

3. Deze cijfers komen uit het jaarlijkse cliënt-
ervaringsonderzoek. Echter, zoals wij bij de 
bespreking van de jaarrekening ook al genoemd 
hebben, zijn wij op dit moment bezig om over te 
stappen op een andere vorm van meten van de 
cliëntervaring. Nu wordt er jaarlijks achteraf 
gemeten. Dit heeft nadelen ten aanzien van de 
respons, die laag is, en de betrouwbaarheid van 
de cijfers. Die geven een vertekend beeld omdat 
de cliëntervaring pas vier maanden tot ruim een 
jaar na het afsluiten van de zorg gemeten wordt. 
Wij zijn op dit moment bezig over te stappen op 
een continumeting. Dit betekent dat we straks 
weer jaarlijkse cijfers hebben. Door de andere 
manier van meten zullen deze echter niet één op 
één te vergelijken met voorgaande jaren.

Ingekomen stuk 10
Zienswijze evaluatierapport 
vreemde lucht Parallelweg

J. Bessembinders
CDA

1. Is het mogelijk om het aangepaste 
Evaluatierapport Vreemde Lucht 
Parallelweg Woudenberg te delen met de 
Raad?

1. De aanpassingen moeten nog worden gedaan 
waardoor de nieuwe versie van het document nog 
niet beschikbaar is. Zodra dit wel het geval is kan 
ook deze vertrouwelijk gedeeld worden met de 
raad.

Ingekomen stuk 10
Zienswijze evaluatierapport 
vreemde lucht Parallelweg

S. Smit
PvdA-GL

1. In uw zienswijze verwijst u, naar 
aanleiding van de calamiteiten bij het 
bedrijf Van Appeldoorn, naar een 
evaluatierapport. Voor zover ik weet is dit 
rapport niet bekend bij de raad waardoor 
het lastiger is de zienswijze eventueel 
van commentaar te voorzien. In hoeverre 
is het mogelijk dit rapport met de raad te 
communiceren?

1. De evaluatie is inmiddels vertrouwelijk 
toegevoegd aan het ingekomen stuk.
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