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Ingekomen stuk 02
Onderzoeksrapport gegevensbescherming 
Samen Veilig Midden Nederland

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre en in welke mate heeft het 
onderzochte probleem een relatie met 
zorgvragers en -verleners in en uit 
Woudenberg?

2. Naar aanleiding van deze materie de vraag in 
hoeverre data van de coöperatie voldoende 
veilig en beveiligd zijn?

1. Het datalek is ontstaan door het gebruik van 
oude emailadressen met een oude domeinnaam. 
Deze domeinnaam was vanaf december 2017 
niet meer bij SVMN in beheer en was vanaf 
oktober 2018 in gebruik genomen door een 
andere partij. Door deze partij is vastgesteld dat 
er nog steeds berichten op deze domeinnaam 
binnenkwamen. Na melding hiervan is het lek 
meteen gedicht door de domeinnaam weer door 
SVMN in beheer te nemen. Of Woudenbergse 
zorgvragers of –verleners in de periode oktober 
2018 – maart 2019 een mail naar oude e-
mailadressen hebben gestuurd is voor ons niet te 
gaan. Wij zijn wel nagegaan of wij vanuit de 
gemeente oude e-mailadressen hebben gebruikt 
en dat is niet het geval. Deze rapportage is het 
sluitstuk van het onderzoek dat in de afgelopen 
maanden uitgevoerd is. Over het feit dat er een 
datalek was ontstaan heeft het college de raad in 
april 2019 reeds geïnformeerd op basis van de 
kennis die toen voorhanden was. 

2. De data waarmee de coöperatie werkt, komen uit 
verschillende applicaties van samenwerkings-
partners. Zo is er een externe leverancier die het 
hosten van de kantooromgeving verzorgd en 
kennen we samenwerking met partners als de 
gemeente Amersfoort en Barneveld die 
eigenaar / beheerder zijn van applicaties in het 
sociaal domein waarvan ook wij gebruik maken. 
In samenwerkingsovereenkomsten en 
verwerkers-overeenkomsten is vastgelegd op 
welke manier data beveiligd wordt. De 
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applicaties waarmee gewerkt wordt moeten 
voldoen aan de daarvoor gestelde (technische) 
standaarden. 

Ingekomen stuk 04
Taakstelling huisvesting vergunninghouders 
eerste helft 2020

S. Smit
PvdA-GL

1. Op welke wijze gaat u, in samenspraak met 
Vallei Wonen en de rechtsopvolger Omnia 
Wonen, deze opgelegde taakstelling 
verwezenlijken? In hoeverre klopt het dat 
vergunningshouders uitsluitend in sociale 
huurwoningen worden gehuisvest? 
Compenseert de gemeente dit met extra 
sociale huurwoningen?

1. Met Omnia Wonen worden er geen wijzigingen 
doorgevoerd in het proces om taakstellingen te 
verwezenlijken. Dit proces loopt op dit moment 
goed, wijzigingen zijn niet nodig en gewenst. 
Het is juist dat vergunninghouders uitsluitend in 
sociale huurwoningen worden gehuisvest. Het 
realiseren van sociale huurwoningen is geen taak 
van de gemeente. Er worden hiervoor door ons 
dan ook geen extra sociale huurwoningen 
toegevoegd. In het tweejaarlijkse WBO wordt 
gekeken naar de actuele woningvoorraad en de 
woningvraag en daar komt dan een behoefte-
cijfer uit voort. Op basis hiervan wordt de 
ontwikkelstrategie van de gemeente, indien 
nodig, aangepast.

Ingekomen stuk 05
Beoordeling taakstelling huisvesting 
vergunninghouders eerste helft 2019

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre is tot op dit moment de 
genoemde achterstand voor huisvesting van 
3 vergunninghouders ingelopen en/of is er 
zicht op het nog dit kalenderjaar inlopen van 
de achterstand? Op welke wijze is deze 
achterstand ingelopen, dus hoe is hierbij 
samengewerkt met Vallei Wonen?

1. Het verwezenlijken van de taakstelling wordt in 
nauw overleg met Vallei Wonen uitgevoerd. Vallei 
Wonen en de gemeente zijn echter wel 
afhankelijk van het feit dat er een passende 
woning vrij dient te komen voordat deze woning 
beschikbaar kan zijn voor vergunninghouders. 
Kijkend naar de cijfers op dit moment kunnen wij 
u aangeven dat de achterstand is ingelopen. 

Ingekomen stuk 08
Samenwerkingsovereenkomst 2020-2023 
Vallei Wonen/Omnia Wonen HBVW & 
Gemeente

S. Smit
PvdA-GL

1. Wat bedoelt u met “dat we ieder jaar betere 
prestatieafspraken maken”?(zie pagina 4 
bovenaan). Wij missen de afspraak dat 20% 
van de nieuwbouw bestaat uit sociale 
huurwoningen. In hoeverre is hier sprake van 
een bewuste omissie? (zie 5.1, 
Beschikbaarheid punt 2). Wij missen de 
afspraken over lokaal maatwerk bij 
woningtoewijzing (20% van de vrijkomende 
woningen met voorrang toewijzen aan 
Woudenbergers) alsmede de inspanning 
hiertoe. In hoeverre is hier sprake van een 
bewuste omissie? (zie 5.1, Beschikbaarheid 
punt 5)

1. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
worden de afspraken over proces en thema’s 
gemaakt en vastgesteld. Daarbinnen worden 
onderwerpen behandeld zoals hoe werken 
partijen samen en over welke thema’s worden 
gezamenlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken 
leggen we vast voor de duur van de 
samenwerkingsovereenkomst, te weten vier jaar. 
Met deze thema´s en doelstellingen bevestigen 
partijen het gezamenlijk streven naar voldoende 
betaalbare en goed onderhouden sociale 
huurwoningen in leefbare wijken binnen de 
gemeente Woudenberg. Zoals u weet vindt het 
college de sociale huurwoningmarkt in 
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Woudenberg van groot belang. Er is dus zeker 
geen sprake van een bewuste omissie. 

De verdere (concretere) uitwerking van de 
samenwerkingsovereenkomst wordt uitgewerkt in 
de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken 
2020 vindt u bijvoorbeeld de realisatie van 20% 
sociale huur bij nieuwbouwprojecten bestaande 
uit meer dan 20 woningen terug.

Ingekomen stuk 11
Nota Ruimtelijke kwaliteit

J. Bessembinders
CDA

In de commissie van september heeft onze CDA 
fractie vragen gesteld t.a.v. verrommeling en 
verstening van het buitengebied, en wel tegen de 
achtergrond van de bestemmingsplanwijziging 
Oudenhorsterlaan. Wij vroegen toentertijd of het 
College een visie op het buitengebied gaat 
ontwikkelen, zodat we evenwichtig en 
weloverwogen met ons buitengebied kunnen 
omgaan. Het College antwoordde dat een extra 
medewerker begin 2020 met deze visie op het 
buitengebied aan de slag zou gaan. In de 
voorliggende Nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt 
vanaf pagina 42 aandacht besteed aan principes 
voor erfinrichting met betrekking tot de 
beeldkwaliteit in een landschappelijke omgeving.

1. Is hier een verband met de nog te 
ontwikkelen visie op het buitengebied?

2. En zo ja: hoe verhouden de voorschriften 
vanaf pagina 42 zich met de visie op het 

1. Het zijn verschillende onderwerpen, die geen 
directe relatie hebben. De medewerker die begin 
2020 start zal in eerste instantie moeten zorgen 
voor overzicht in de veelheid van ontwikkelingen 
die betrekking hebben op het buitengebied. Op 
basis van dat overzicht moet meer inzicht komen 
in de samenhang. Daarna kan bezien worden op 
welke wijze hier sturing aan te geven. Zodat dan 
beter ondersteuning worden gegeven aan de 
bedrijven en eigenaren in het buitengebied en 
aan het behalen van de verschillende 
beleidsdoelen.

2. Bijlage 2 principe voor erfinrichting, komt uit de 
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buitengebied?

3. In hoeverre zijn de hier gepresenteerde 
voorschriften bindend voor initiatiefnemers?

nota Bouwstenen voor de ruimtelijke kwaliteit in 
de Gelderse Vallei. Deze vormt sinds 2013 het 
eerste toetsingskader voor bouwplannen in het 
buitengebied. Deze sluiten aan bij de toetsing 
zoals deze ook in de andere Gelderse Vallei 
gemeenten gebeurt en zorgt daarmee voor 
eenheid. Niet uitgesloten is dat de komende jaren 
vanuit VAB-beleid, regio deal Food Valley, RES, 
circulaire landbouw de noodzaak zal blijken op 
deze principes aan te vullen of bij te stellen. Als 
dat aan de orde is, verwachten wij weer tot een 
gezamenlijk product te kunnen komen, welke 
daarna toegevoegd kan worden aan de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit.

3. Zoals bij alle toetsingen geeft de Nota en 
daarmee ook deze bijlage de uitgangspunten en 
de inspiratie. Er vindt altijd een aparte toetsing 
plaats op basis van de specifieke lokale situatie. 
In het buitengebied speelt daarbij de historische 
erfontwikkeling, meer dan in de bebouwde kom, 
een rol en kan leiden tot maatwerk. Deze kaders 
zijn wel bedoeld om te zorgen voor behoud en 
versterking van de kwaliteit van het buitengebied 
en vormen de basis van een toetsing en geven 
initiatiefnemers ook houvast.

Ingekomen stuk 11
Nota Ruimtelijke kwaliteit

M. van de Hoef
GBW

1. In het ambtelijke aanbiedingsmemo wordt als 
doelstelling genoemd het besparen van tijd 
voor de eenvoudige aanvragen die niet meer 
langs de commissie ruimtelijk kwaliteit 
hoeven te worden beoordeeld. Vraag is 
hoeveel Wabo-aanvragen activiteit bouwen er 
ongeveer waren in 2019 en welk deel 
daarvan volgens de nieuwe regels niet meer 
door de commissie behoeven te worden 
beoordeeld. Een globale inschatting is 
voldoende. 

1. Tot half november 2019 zijn 137 omgevings-
vergunningaanvragen ontvangen voor de 
activiteit bouwen. 58 hiervan zijn het type 
bouwwerk zoals beschreven in de loketcriteria in 
de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Wij 
schatten dat 20% niet geheel voldoet aan de 
bijbehorende toetsingscriteria en dus alsnog aan 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt 
voorgelegd. De resterende 46 aanvragen (33% 
van het totaal) kunnen ambtelijk worden 
afgedaan. 
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2. Daarnaast de vraag welk bedrag wordt 
bespaard (indien dit van toepassing is) door 
het minder inzetten van de commissie 
ruimtelijke kwaliteit?

2. Omdat het voorleggen van een plan aan de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorbereidings-
tijd vergt en er tijdens de behandeling altijd een 
ambtenaar aanwezig is wordt er minimaal een 
half uur per plan bespaard bij ambtelijke toetsing. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt tot 
bouwwerken met een bouwsom tot 24.000 euro 
een basis bedrag in rekening van 78,65. De 
meeste aanvragen vallend in de loketcriteria 
hebben geen hogere bouwsom. Dit bedrag wordt 
rechtstreeks aan de aanvrager doorberekend. 

Bij ambtelijke toetsing voorziet de gemeentelijke 
legesverordening in een bedrag van 50,80 euro, 
een besparing van € 27,85 dus voor de 
aanvrager. Met daarbij een tijdwinst in de 
procedure valt te behalen. De Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit komt namelijk eens in de 2 
weken. Bij een ambtelijk toets kan deze gelijk 
worden afgedaan en hoeft niet op deze 
vergadering gewacht te worden.

Ingekomen stuk 12
Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied

S. Smit
PvdA-GL

1. Op welke wijze wordt de raad in kennis 
gesteld van de ontwikkeling van het 
genoemde plan van aanpak?

1. Via de voortgangsrapportages wordt u op de 
hoogte gehouden over de voortgang. Eén van de 
eerste activiteiten in het kader van veilig 
ondernemen in het buitengebied was de 
ondermijningsavond van 21 november jl. waarbij 
u van harte uitgenodigd was.

Ingekomen stuk 16
Informatie Breed Spectrum Aanbieders

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre worden de Breed Spectrum 
Aanbieders in de eerste jaren van de vier 
jaren omvattende samenwerkingsperiode 
getroffen, zowel financieel als in het 
garanderen van voldoende zorg, door het pas 
later kunnen profiteren van de effecten van 
de transformatie?

1. Zoals in de brief vermeld is er in 2019 meer zorg 
geleverd en zijn er dus ook meer kosten gemaakt 
dan waar de aanbieders rekening mee hebben 
gehouden. Deze stijging is door gemeenten en 
zorgaanbieders geanalyseerd en bedraagt naar 
verwachting ruim 1,6 miljoen euro [circa 6%]. 
Echter, de Breed Spectrumaanbieders en de 
gemeenten hebben gezamenlijk hun 
handtekening gezet onder een raamcontract 
waarin alle partijen zich hebben gecommitteerd 
aan een collectieve taakopgave. Ten aanzien van 
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2. Op welke wijze wordt in de genoemde 
periode van vier jaren gemonitord of de 
gewenste transformatie financieel en op het 
gebied van het uitvoeren van zorg wordt 
verwezenlijkt?

3. Op welke wijze wordt de raad, naast de 
raadsinformatiebijeenkomst van begin 2020, 
geïnformeerd over deze ontwikkelingen?

de uitgangspunten en het budgettair kader is 
afgesproken dat het collectieve netwerk kan 
schuiven met budgetten over de jaren heen, 
o.b.v. de transformatie agenda en dat 
gemeenten dit niet zullen voorfinancieren. In dit 
licht kan je niet spreken dat de Breed 
Spectrumaanbieders getroffen worden doordat ze 
pas later kunnen profiteren van de effecten van 
de transformatie.

2. Op dit moment wordt door de Breed 
Spectrumaanbieders en door de gemeenten de 
laatste hand gelegd aan twee 
transformatieplannen waarin de gewenste 
ontwikkelingen en stappen om daartoe te komen 
zijn beschreven. De bestuurders van de Breed 
Spectrumaanbieders en de bestuurders van de 
gemeenten zitten periodiek met elkaar om tafel 
om de voortgang van de plannen en de 
transformatie te monitoren.

3. Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Dit 
hangt af van de ontwikkelingen en wordt 
regionaal afgestemd.


