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Ingekomen stuk 02
Spoorboekje 2019

J.H. Bessembinders
CDA

1. Wij lezen twee verschillende vast-
stellingsmomenten voor de jaar-
rekening 2018 (zowel juni als juli wordt 
genoemd). Voor de zekerheid: graag 
vernemen wij of  dit juni of juli 2019 
moet zijn.

1. De behandeling van de jaarrekening 2018 in 
de raadscommissie is gepland voor 11 juni 
aanstaande. Vervolgens is de jaarrekening 
voor de raadsvergadering van 11 juli 2019 
geagendeerd ter vaststelling.

Ingekomen stuk 02
Spoorboekje 2019

S. Smit
PvdA-GL

1. In het spoorboekje wordt op pag. 7 
vermeld dat tijdens de 
informatieavond van 14 maart 2019 
een behandeling plaatsvindt; in 
hoeverre klopt het dat dit uitsluitend 
het verstrekken van informatie 
betreft?

2. In hoeverre is het relevant, vanwege 
de grote rol van programma-
eigenaren, een advies te vragen aan 
de accountant met het oog op het 
samenstellen van de jaarrekening?

1. Op 14 maart wordt informatie verstrekt over 
de geactualiseerde strategiekaart en de 
doorontwikkeling van de 5 
beleidsprogramma’s.

2. Vanwege een grotere rol van de programma-
eigenaren bij het samenstellen van de 
jaarrekening is een advies vragen aan de 
accountant niet aan de orde. Ondanks hun 
grotere rol blijft onze jaarrekening voldoen 
aan de gemeentelijke financiële regelgeving 
waar onze accountant de jaarrekening op 
toetst.  De versterking van de rol van de 
programma-eigenaren leidt juist tot een 
kwaliteitsverbetering van de programma’s in 
de jaarrekening.

Ingekomen stuk 03
Regionale Energiestrategie

M. van de Hoef
GBW

1. Hier worden de kaders aangekondigd 
voor een regionale aanpak van de 
energie-transitie. Onder ingekomen 
stuk nummer 8 (cowboys in het 
buitengebied) bepleit de LTO voor een 

1. Onderdeel van het opstellen van de RES is 
een participatietraject. Dit zal worden 
vormgegeven door de dialoogtafel 
energietransitie die wordt gevormd voor het 
opstellen van de strategische agenda van de 
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doordachte aanpak van de aanleg van 
zonnepanelen. Onze vraag is of het 
college voornemens is om de notitie 
van de LTO in te brengen bij de 
vormgeving van de regionale energie-
transitie.

regio Amersfoort. Hiervoor worden alle 
stakeholders uitgenodigd om deel te nemen 
en hun belangen te vertegenwoordigen. LTO 
is ook uitgenodigd om deel te nemen aan de 
dialoogtafel en zal hiermee haar standpunten 
kunnen inbrengen.

Ingekomen stuk 03
Regionale Energiestrategie

K.J. Stalman
VVD

1. Dienen wij al gemeente niet eerst onze 
eigen beleidskaders vast te stellen met 
betrekking tot de energietransitie? 
Duidelijk mag zijn dat de rol van de 
Regio groot is, maar dan zal de raad 
de richtlijnen wat wij als gemeente 
voorstaan eerst dienen te verwoorden

2. Verzoek om deze in de volgende 
raadscommissie te agenderen om in 
de raad op te halen wat de 
verschillende visies zijn.

1. In maart wordt u geïnformeerd door middel 
van een raadsvoorstel over de RES waarin de 
kaders en randvoorwaarden zijn opgenomen.

2. Zie vorige vraag. In de raadsvergadering van 
maart komt dit onderwerp op de agenda.

Ingekomen stuk 04
Afvalmonitoring AVU 2017

J.H. Bessembinders
CDA

Uit de rapportage van de AVU blijkt dat 
Woudenberg het goed doet qua afname 
van het restafval: van 176 naar 69 kg per 
inwoner. Tegelijkertijd lezen we dat er 
opvallend veel PMD in Woudenberg wordt 
ingezameld en dat de hoeveelheid 
vervuiling in de categorie PMD toeneemt. 
Denk je logisch na, dan zie je bijna een 
correlatie tussen de afname van 
ingezameld restafval en de toename van 
PMD-inzameling, maar ook met de 
bijbehorende vervuiling in de categorie 
PMD. 

1. Kun je stellen dat consumenten in 
geval van twijfel afval in de PMD-
container doen om kosten te 
besparen?

Hieronder het antwoord op vraag 1 t/m 5:

Op dit moment is niet exact bekend waar de PMD 
vervuiling exact uit bestaat. We weten dat er een 
aantal ladingen PMD van de milieustraat 
afgekeurd zijn. De collega’s die op de 
milieustraat staan houden de PMD container 
extra in de gaten om zo vervuiling te voorkomen.
Wat de vervuilingsgraad in de minicontainers is, 
is niet bekend. Er zal in 2019 door ROVA een 
sorteeranalyse van de PMD minicontainers in 
Woudenberg worden uitgevoerd zodat daar meer 
duidelijkheid over komt en we indien nodig 
passende acties kunnen ondernemen. Het 
terugdringen van de vervuiling van PMD is één 
van de speerpunten voor ROVA in 2019. Via 
social media en het gemeentenieuws hebben we 
onlangs weer een bericht geplaats over wat er 
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2. In hoeverre zorgen product-
verpakkingscombinaties voor niet 
recyclebaar PMD-afval?

3. Welke invloed heeft de gemeente op 
dergelijke niet-recyclebare product-
verpakkingscombinaties? 

4. Bij welke instantie kan onze gemeente  
- of de AVU – op een hoger niveau 
hierover zijn zorgen uiten en is de 
gemeente bereid om deze zorg op dat 
hogere niveau te uiten? Hierbij 
verwijzen wij met nadruk naar onze 
vragen onder Ingekomen Stuk 15 b 
(Raamovereenkomst Verpakkingen) 

5. In hoeverre kan onze gemeente 
inwoners (nog) beter voorlichten en 
betrekken bij verbeterde 
afvalscheiding, zodat vervuiling binnen 
de categorie PMD wordt tegengegaan?

wel en niet bij het PMD hoort en waar de 
inwoners meer informatie kunnen vinden. Dit 
zullen we vanuit de gemeente ook blijven doen.
Afkeur van PMD bestaat uit deels uit 
landbouwplastic of plastic dat geen 
verpakkingsmateriaal is en niet in de PMD 
container thuis hoort. Daarnaast is er ook een 
percentage niet-recyclebaar PMD. Dit betreft 
verpakkingen die een combinatie zijn van plastic 
met een laag coating (vaak dun metaal). 
Bijvoorbeeld de chips zak, deze mag niet bij het 
PMD. De gemeente heeft zelf niet direct invloed 
op de verpakkingen die op de markt worden 
gebracht. Echter via onze deelname aan de AVU 
en de ROVA hebben hier wel invloed op. Met 
name ROVA heeft medewerkers die regelmatig in 
Den Haag meedenken en discussiëren over het 
landelijk te voeren beleid.

Ingekomen stuk 04
Afvalmonitoring AVU 2017

S. Smit
PvdA-GL

1. In het overzicht wordt vervuiling door/
bij/met PMD genoemd; welke wordt 
hier specifiek mee bedoeld? Aan welke 
acties om vervuiling van PMD tegen te 
gaan denkt u?

1. Op dit moment is niet exact bekend waar de 
vervuiling uit bestaat. We weten dat er een 
aantal ladingen PMD van de milieustraat 
afgekeurd zijn. Dit komt meestal door 
landbouwplastic of plastic dat geen 
verpakkingsmateriaal is en niet in de PMD 
container thuis hoort. De collega’s die op de 
milieustraat staan houden de PMD container 
extra in de gaten om zo vervuiling te 
voorkomen. Wat de vervuilingsgraad in de 
minicontainers is, is niet bekend. Er zal in 
2019 door ROVA een sorteeranalyse  van de 
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PMD minicontainers worden uitgevoerd zodat 
daar meer duidelijkheid over komt en we 
indien nodig passende acties kunnen 
ondernemen. Het terugdringen van de 
vervuiling van PMD is één van de speer-
punten voor ROVA in 2019. Via social media 
en het gemeentenieuws hebben we onlangs 
weer een bericht geplaats over wat er wel en 
niet bij het PMD hoort en waar de inwoners 
meer informatie kunnen vinden. Dit zullen we 
vanuit de gemeente ook blijven doen.

Ingekomen stuk 04
Afvalmonitoring AVU 2017

K.J. Stalman
VVD

1. Is het een overweging van de 
gemeente c.q. het onderzoeken waard, 
om de optie omgekeerd inzamelen te 
gaan invoeren. Wat wil zeggen dat de 
grijze container komt te vervallen. De 
mogelijkheden van centraal aanbieden 
worden gepromoot. C.q. eventueel 
tarieven van centraal aanbieden 
aantrekkelijk te houden.

2. De vervuiling is wel toegenomen, kunt 
u aangeven waar deze vervuiling uit 
bestaat. Type afval, locaties e.d.? ( er 
wordt in het document namelijk op 
verschillende manieren gebruik 
gemaakt van het woord vervuiling.

1. De landelijke doelstellingen voor 2025 op het 
gebied van afval zijn scherp: 30 kg restafval 
per inwoner per jaar. Wij zaten in 2018 op 64 
kg per inwoner. In 2017 is diftar ingevoerd, de 
inwoners hebben tijd nodig om aan het 
systeem te wennen. Een logische stap is om 
eerst de luiers uit het restafval te halen zodra 
daar verwerkingscapaciteit voor is. 
Vervolgens kan er besloten worden of de 
frequentie van het inzamelen nog verder 
verlaagd wordt of dat er omgekeerd 
inzamelen ingevoerd wordt. Eind februari 
worden de resultaten van de 
bewonersonderzoeken van ROVA verwachten. 
Op basis van die resultaten zal er een nieuw 
afvalbeleidsplan geschreven worden. Hierin 
worden deze keuzes meegenomen.

2. Op dit moment is niet exact bekend waar de 
vervuiling uit bestaat. We weten dat er een 
aantal ladingen PMD van de milieustraat 
afgekeurd zijn. Dit komt meestal door 
landbouwplastic of plastic dat geen 
verpakkingsmateriaal is en niet in de PMD 
container thuis hoort. De collega’s die op de 
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milieustraat staan houden de PMD container 
extra in de gaten om zo vervuiling te 
voorkomen.
Wat de vervuilingsgraad in de minicontainers 
is, is niet bekend. Er zal in 2019 door ROVA 
een sorteeranalyse van de PMD 
minicontainers worden uitgevoerd zodat daar 
meer duidelijkheid over komt en we indien 
nodig passende acties kunnen ondernemen.
Het terugdringen van de vervuiling van PMD 
is één van de speerpunten voor ROVA in 
2019. 
Via social media en het gemeentenieuws 
hebben we onlangs weer een bericht geplaats 
over wat er wel en niet bij het PMD hoort en 
waar de inwoners meer informatie kunnen 
vinden. Dit zullen we vanuit de gemeente ook 
blijven doen.

Ingekomen stuk 05
Intern controleplan sociaal 
domein

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre is een advies van de 
accountant zinvol opdat op een goede 
en voorspoedige wijze de jaarrekening 
opgesteld kan worden, onder andere in 
verband met de zachte(re) 
controlemiddelen?

1. Onze accountant is en wordt al nauw 
betrokken bij het opstellen van de 
jaarrekening. In overleg met de accountant 
wordt een mix van harde en zachte 
controlemiddelen gezocht en toegepast. Het 
controleplan sociaal domein is overigens ook 
door onze accountant opgesteld.

Ingekomen stuk 06
Financiële bijdrage Koningsdag 
2019

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre zijn er vanuit gemeenten 
waar de koningsdag eerder samen met 
het koninklijk gezin is gevierd 
onderzoeksgegevens beschikbaar 
welke de stelling dat een dergelijke 
viering de regionale economie en het 
toerisme ten goede komt onderbouwt?

2. In hoeverre is deze viering v.w.b. 

1. Er zijn geen harde onderzoeksgegevens 
beschikbaar. Wel is het zo dat uitgegaan kan 
worden van een economische PR waarde. 1 
minuut prime time TV uitzending kost 
€100.000. Het noemen en tonen van de 
regiogemeenten levert dus de nodige waarde 
op. De ervaringen van vorige gemeenten is 
dat met op die dag over twee uitzendingen 
ruim 4 miljoen live kijkers had.

2. Activiteiten en financiering/subsidie zijn niet 



Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

activiteiten en 
financiering/subsidiering van invloed 
op de activiteiten in Woudenberg?

anders dan andere jaren. Bekeken wordt of er 
op bepaalde plekken in het dorp tv-schermen 
worden geplaatst, zodat daar de festiviteiten 
in Amersfoort kunnen worden gevolgd.

Ingekomen stuk 06
Financiële bijdrage Koningsdag 
2019

K.J. Stalman
VVD

1. De gevraagde 8000 euro voor 
Woudenberg, is deze gelijk aan de 
bijdrage van de andere deelnemende 
gemeentes, exclusief Amersfoort?

1. De bijdragen zijn op basis van de grootte van 
de gemeenten: de grotere gemeenten 
Barneveld, Nijkerk en Soest dragen € 16.000 
bij, de middelgrote gemeenten Baarn, 
Bunschoten en Leusden € 12.000 en de 
kleinere gemeenten Eemnes en Woudenberg 
€ 8.000.

Ingekomen stuk 07
Centrumplan initiatieven vervolg

J.A. Mulder
SGP

1. De nu door de ontwikkelaars 
voorgestelde gebiedsvisie is minder 
groot en ambitieus als het medio 2018 
gepresenteerde plan. Wat is er 
gebeurt tussen de vorige plannen en 
de huidige plannen, dat er elementen 
zijn verdwenen?

2. Was het voorgaande grote plan 
(financieel) niet haalbaar? Is het thans 
uitgeklede plan (financieel) wel 
haalbaar?

3. Waarom wil AH nu geen woningen 
boven AH? Minder woningen enz. 
beperkt toch juist de financiële 

1. Het is aan de initiatiefnemers om plannen in 
welke vorm dan ook te presenteren. Als 
college hebben wij in juli 2018 geconcludeerd, 
dat afstemming van beide plannen op elkaar 
wenselijk was en mogelijk leek. Partijen zijn 
met elkaar in gesprek gegaan en dat heeft 
geleid tot het nieuwe plan. Het hoe en 
waarom van de veranderingen komt voor 
rekening van de initiatiefnemers. Wij 
verwachten ook niet dat dit principe plan al 
het eindbeeld zal aangegeven.

2. Tot nu toe zijn wij niet in gesprek over de 
financiële haalbaarheid. Wij hebben niet de 
indruk dat sprake is van een “uitgekleed’ 
plan, maar van een nader uitgewerkt plan, 
waarbij een oplossing is gevonden voor de 
verschillende wensen van betrokkenen, maar 
ook voor aantal praktische aspecten, zoals 
bouwen terwijl de winkel open blijft.

3. De eigenaar van de AH heeft als voorkeur dat 
er geen woningen boven zijn pand komen, de 
overwegingen t.a.v. financiële haalbaarheid 
zijn aan hen. Het moge duidelijk zijn dat 
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haalbaarheid?

4. En zijn deze plannen in financiële zin 
haalbaar? Wij hebben nu de 
presentatie. Zijn dit alle beschikbare 
stukken? Of heeft u bijv. ook de 
financiële onderbouwing erbij? Zo nee, 
waarom is deze nog niet aangeleverd?

5. Zijn de afzonderlijke deelgebieden / 
bouwblokken in deze plannen  
ontwikkelbaar en realiseerbaar? Stel 
een bouwblok in het plan gaat niet 
door, kan dan de rest wel zelfstandig 
en afzonderlijk door en gerealiseerd 
worden? Heeft u al inzicht gevraagd en 
gekregen van de afzonderlijke partijen 
wanneer wat wel mogelijk is en 
wanneer niet mochten partij(en) 
afhaken. Zijn plannen afzonderlijk 
financiële haalbaar? Zijn de plannen 
tegelijk wel realiseerbaar? Misschien 
zijn de eerste stappen in het proces 
prima samen te doen, en loopt daarna 
1 van de bouwplannen later vast… wat 
dan? Welke bouwplannen / onderdelen 
in het totale plan zijn zelfstandig te 
realiseren? Welke delen in het plan zijn 
zelfstandig en afzonderlijk (zonder 
afhankelijkheid) realiseerbaar? 

woningen ook leiden tot extra parkeer 
plekken en daarmee kosten.

4. Wij gaan er vanuit dat partijen alleen plannen 
indienen op het moment dat zij van mening 
zijn dat een plan financieel haalbaar is of te 
maken is. In deze fase van de planvorming is 
gebruikelijk dat de concrete uitwerking nog 
niet beschikbaar is. Het is één van de vele 
onderwerpen die nader uitgewerkt en zeker 
gesteld moet worden, voordat sprake kan zijn 
van een bestemmingsplan herziening.

5. Uit het college advies en de brief kunt u 
opmaken dat wij mogelijkheden zien dat 
afzonderlijke deelgebieden apart gerealiseerd 
zouden kunnen worden. Vanuit het belang 
van het dorp zijn wij van mening dat er wel 
eerst overeenstemming moet zijn over het 
grote geheel. Alle vragen die u stelt zijn 
onderwerp van gesprek in het vervolg proces.
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6. Uit het collegeadvies krijgen wij de 
indruk dat de gemeente zelf wil gaan 
rekenen aan de financiële 
haalbaarheid? Is dat niet veel te 
voorbarig? 

7. We zien dat er pandeigenaren hun 
pand dat in dit centrumplan staat 
gesloopt zou moeten worden en nu 
aan het opknappen zijn en/of weer 
(gaan) verhuren voor langere tijd. Dat 
is dan toch een streep door het plan? 
Waarom hebben de initiatiefnemers 
deze partijen nog niet aan boord? 
Hebben de initiatiefnemers met deze 
partijen nog geen afspraken? Wie zijn 
de Woudenbergse initiatiefnemers 
waar u over spreekt?

8. Met welk proces en welke doorlooptijd 
moeten wij rekening houden voordat 
een eerste fase gerealiseerd kan gaan 
worden?

9. Wat is in het nu voorliggende plan de 
balans tussen te slopen en nieuw te 
realiseren detailhandelsmeters? Komt 
er wat bij of verdwijnen er juist 
meters?

6. In het kader van de verdere uitwerking, zal 
ook gekeken moeten worden naar de opties 
voor de inbreng van het gemeentelijk 
eigendom in het proces. Daar waar gesproken 
wordt over rekenen gaat het in dit stadium 
vooral om de onderlegger van juridische 
keuzen en de grondexploitatie.

7. De initiatiefnemers (Vitus Ontwikkeling BV, 
De Bunte Vastgoed en Koppel BV) hebben 
een gezamenlijk principe verzoek ingediend. 
Ons is niet bekend met welke bedrijven en 
personen zij daar buiten al formeel of 
informeel gesproken hebben en welke keuze 
individuele eigenaren op basis van die 
gesprekken maken. Wij hebben hen natuurlijk 
wel gewezen op het belang om zo snel 
mogelijk concrete afspraken te maken met 
alle gebiedspartijen. 

8. Is nog lastig in te schatten, duidelijk is dat 
voor vrijwel alle onderdelen van het plan een 
herziening van het bestemmingsplan nodig is. 
Per plan onderdeel zal verschillen hoe 
ingrijpend het is, dus met hoeveel partijen 
afspraken gemaakt moeten worden.

9. Ook dit is een punt dat verder uitgewerkt 
moet worden en zal blijken, het huidige 
principe verzoek is op dat punt nog niet 
duidelijk.

10. De structuurvisie 2030 is hiervoor het 
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10. Als er uitbreiding is van detailhandel-
winkel m2. Is dat gewenst of moet op 
een andere plek in het centrum meters 
moeten worden ingeleverd? Wat is 
hierin uw beleid? Is hieromtrent ook 
afstemming geweest met de DES?

11. Hoe borgt u de belangen van de 
huidige winkeliers? Van welke?
- winkeliers in de Dorpstraat? 
- winkeliers in de Voorstraat?

beleidskader, maar wij moeten ook voldoen 
aan de PRV. Voorkomen moet worden dat 
gebouwd wordt voor leegstand. Vanuit die 
uitgangspunten zal het plan nader uitwerkt en 
bezien moeten worden. De DES zal hierbij 1 
van de gesprekspartners zijn.

11. Uit de verdere uitwerking zal in beeld moeten 
komen welke gevolgen dit plan kan hebben 
voor het bestaande winkelgebied van de 
Voorstraat en de Dorpsstraat. De 
Structuurvisie 2030 is daarbij het kader. Maar 
ook de toekomst plannen van de eigenaren 
en winkeliers van de individuele panden in 
deze gebieden. Doel is een compact, levendig 
en toekomst gericht centrum. De individuele 
winkelier en eigenaar zullen uiteindelijk wel 
zijn eigen afweging moeten maken naar de 
toekomst, maar moet wel kans en tijd krijgen 
om de juiste afwegingen te kunnen maken. 

Ingekomen stuk 07
Centrumplan initiatieven vervolg

J.H. Bessembinders
CDA

1. Maakt toetsing en screening van álle 
initiatiefnemers (dus ook alle 
deelnemers en onderliggende 
financiers van een mogelijk 
consortium) via BIBOB onderdeel uit 
van het gemeentelijke 
aanbestedingsbeleid? 

2. Het Centrumplan zal voor, tijdens en 
na de werkzaamheden van invloed zijn 
op het woongenot van omwonenden. 
Op welke manier wordt participatie en 
inspraak voor omwonenden 
georganiseerd door de 
initiatiefnemers? Gaat de gemeente na 
of deze participatie en inspraak 

1. Niet het aanbestedingsbeleid maar het Bibob 
beleid, onderdeel vastgoed, bepaalt of 
toetsing aan de orde is.

2. Op welke wijze participatie en inspraak 
georganiseerd zullen gaan worden, zal nog 
nader uitgewerkt worden door 
initiatiefnemers. Als gemeente zullen wij er op 
toezien dat dit zorgvuldig en compleet 
gebeurd.
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zorgvuldig genoeg plaatsvinden?

3. Op welke manier kan duurzaamheid 
als een randvoorwaarde voor de 
plannen worden meegegeven? Denk 
hierbij aan het stimuleren van 
gewenste verkeersbewegingen (fiets, 
voetgangers, nul emissie mobiliteit) en 
tegengaan van ongewenste 
verkeersbewegingen (netto extra 
parkeerruimte, parkeeroverlast in 
omliggende buurten, aanzuigende 
werking gemotoriseerd (sluip)verkeer) 
in het centrum.

3. Uitgangspunt moet een plan zijn dat bijdraagt 
aan de lange termijn toekomst van 
Woudenberg, duurzaamheid zal dan ook aan 
de orde zijn bij diverse onderdelen van de 
planvorming en uitvoering. Het thema 
mobiliteit en parkeren vraagt daarbij 
bijzondere aandacht. Aan de ene kant vraagt 
een centrum van het type van Woudenberg 
om goede toegankelijkheid en korte 
afstanden tussen parkeren/ fietsstalling en 
winkels, aan de andere kant is ruimte 
gewenst voor voetgangers en fietsers. Dat 
maakt dat de mobiliteitsonderzoeken bij de 
uitwerking van dit plan niet alleen zullen gaan 
om parkeerplaats aantallen, maar zeker ook 
om de gevolgen voor verkeersstromen elders 
in het dorp.

Ingekomen stuk 07
Centrumplan initiatieven vervolg

S. Smit
PvdA-GL

1. De volgende vraag is bedoeld als een 
technische vraag: welke hinderpalen 
zijn er volgens het College, zowel 
financieel, procedureel als planmatig, 
alvorens de plannen de goedkeuring 
kunnen dragen van het college?

2. Op welke wijze zijn, voor zover het 
college daarvan op de hoogte is, 
inwoners en andere belanghebbenden 
geïnformeerd c.q. betrokken bij de 
plannen?

3. Binnen het voorstel zit de bouw van 

1. Wij verwijzen naar het college voorstel en de 
brief. Immers het geheel van te onderzoeken 
en te onderbouwen punten geeft een beeld 
van de hinderpalen, het is niet zo dat 
onderdelen belangrijker zijn voor de realisatie 
dan andere onderdelen.

2. De initiatiefnemers hebben een facebook 
pagina en gebruiken ook ander (sociale) 
media en hebben zover wij weten een aantal 
direct betrokkenen gesproken, van 
grootschalig inspraak en overleg over het 
plan is in dit stadium nog geen sprake.

3. Het basis idee zoals benoemd in deze visie 
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woningen op het Julianaplein; in 
hoeverre past dit binnen de plannen 
vanuit bestemmingsplan Bebouwde 
Kom, welke procedure dient gevolgd te 
worden en wat is daarbij een haalbaar 
tijdpad?

4. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de 
winkelvoorziening in de Voorstraat?

5. Relatief recent is het centrumplan 
(Voorstraat, Dorpstraat en omgeving) 
gereed gekomen. Welke van de vanuit 
dat plan gedane investeringen worden 
gebruikt bij het nieuwe plan van de 
initiatiefnemers, en welke worden te 
zijner tijd niet (meer) gebruikt?

6. Welke kaders stelt het college voor de 
uitvoering van dit plan ten aanzien van 
duurzaamheid, energiezuinigheid 
biodiversiteit? In het collegeadvies en 
de schriftelijke presentatie komen 
deze begrippen niet of nauwelijks voor.

7. Welke zijn de eisen en de 
randvoorwaarden met betrekking tot 
parkeren, zowel bovengronds als
 ondergronds, voor het aantal 
parkeerplaatsen alsmede voor de 

past binnen het bestemmingsplan Bebouwde 
Kom. Het gaat om een wijzigingsbevoegdheid 
(inzage 6 weken). Daarmee veel kortere 
termijn dan voor de andere onderdelen van 
dit visieplan.

4. Hangt mede af van de wensen en plannen 
van de winkeliers en eigenaren aan de 
Voorstraat. De twee uitersten zijn versterking 
van dat gebied, als uniek dorpswinkelgebied 
of omvorming naar woongebied. Binnen de 
structuurvisie is beiden mogelijk.

5. Als u naar het plan kijkt, ziet u dat m.n. 
onderdelen van parkeerterrein Kostverloren 
een andere inrichting krijgt. De aanpassingen 
aan Dorpsstraat en Voorstraat blijven met dit 
plan in stand. Positief vinden wij vooral dat de 
gewenste aanpassing van het vastgoed, nu 
een vervolg krijgt en dat dus sprake is van 
een doorontwikkeling.

6. Een nieuw plan heeft alle kansen om gebruik 
te maken van de nieuwste inzichten ten 
aanzien van duurzaamheid etc., in deze fase 
zien wij dat als een uitgangspunt. In de 
verdere uitwerking komt dit thema verder in 
beeld.

7. Wij hanteren voor de parkeernormen het 
CROW, omdat in het gebied ook sprake is van 
bestaande openbare ruimte, waar 
verandering bij voorgesteld worden, valt deze 
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ruimtelijke voorzieningen, de financiën 
en daarbij de verantwoordelijkheid van 
de gemeente?

8. Stel dat het plan toestemming krijgt 
om uitgevoerd te worden: wie draagt 
het risico als de initiatiefnemers het 
plan slechts gedeeltelijk kunnen 
uitvoeren? Aanvullend: op welke wijze 
spelen deelfasen en bankgaranties dan 
een rol?

9. Bij de stukken zit een te versturen 
conceptbrief, moet deze beschouwd 
worden als een voorstel van het 
college en kan deze derhalve, indien 
gewenst, geamendeerd worden?

10. In het collegeadvies wordt een 
procesvoorstel genoemd alsmede een 
bijlage 1 met een eerste opzet van de
projectgroep. Wat is precies uw 
procesvoorstel? En kan het kloppen 
dat ik genoemde bijlage 1 mis bij de 
stukken?

vraag nog niet concreet te beantwoorden.

8. Uit de stukken kunt u opmaken dat dit de 
punten zijn, waarvan het college aangeeft dat 
er een goede en passende regeling en 
afspraken moeten komen. Om de risico’s bij 
de juiste partijen neer te leggen. Bij de 
uitwerking komt ook de vraag ten aanzien 
van de bankgaranties aan de orde.

9. Deze brief is verzonden als reactie aan de 
initiatiefnemers, het is geen voorstel van het 
college aan de raad. In deze fase is ook nog 
geen sprake van besluitvorming van de raad 
waar amendementen aan de orde zijn.

10. Het proces voorstel betreft een voorstel aan 
de initiatiefnemers over de wijze van 
samenwerking, deze is uitgewerkt in het 
college advies. De bijlage zit inderdaad niet 
bij de stukken, omdat het een interne 
ambtelijk opzet is van de gemeentelijke 
projectgroep, als aanpassing op het 
bestaande plan van aanpak Centrum.

Ingekomen stuk 07
Centrumplan initiatieven vervolg

M. van de Hoef
GBW

1. Inmiddels is een gezamenlijk concept-
plan van de initiatiefnemers ontvangen 
en door het College van opmerkingen 
en vragen voorzien. Als GBW-fractie 
vinden wij het belangrijk dat in een 
vroeg stadium van de planvorming, op 
het moment dat nog wijzigingen in het 
plan mogelijk zijn, bewoners en 

1. Voor de bevolking denken wij dat meer 
gewenst is dan een inloopavond. Bij plannen 
als dit is het wenselijk dat belanghebbenden 
(en dat is in deze een breed gegeven) 
wensen, bezwaren en meningen kenbaar 
kunnen maken. Met de initiatiefnemers gaan 
wij dan ook in overleg om te bezien wat 
daarvoor de beschikte momenten kunnen 
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raadsleden hun mening kenbaar 
kunnen maken. Onze vraag aan het 
college is wanneer voor bewoners dit 
moment wordt bereikt en wanneer 
voor de raad dit moment zal zijn 
bereikt. Voor de Raad denken wij aan 
een wensen en bedenkingen 
procedure. Voor de Woudenbergse 
bevolking denken wij aan een 
inloopavond waarop gezichtspunten 
kenbaar kunnen worden gemaakt. Wilt 
u beide opties overwegen?

2. In uw conclusie geeft u aan dat het 
wenselijk is om even de tijd te nemen 
om afspraken te maken en te bezien 
met welke plannen al gestart kan 
worden. Tevens geeft u aan dat het 
belangrijk is dat er een begin gemaakt 
wordt. De GBW fractie is groot 
voorstander van goede plannen maken 
maar ook (samen met u) dat er een 
begin gemaakt wordt. Kunt u ons een 
richting geven van een planning? Waar 
sturen de initiatiefnemers en de 
gemeente op aan?

3. V.w.b. de financiën daar waar het de 
gemeente aangaat. Zijn er (op 
voorhand) mogelijkheden om uit 
oogpunt van Dorps/Centrum 
ontwikkeling gebruik te maken van 
provinciale- of Rijksubsidies?

zijn. Uiteindelijk zal sprake zijn van een 
bestemmingsplan en daarmee 
raadsbesluitvorming, wij zullen in de verdere 
uitwerking dan ook bezien op welke wijze en 
welke momenten u als raad het beste 
betrokken kan worden bij de planvorming.

2. Zoals uit de stukken blijkt, is nu eerst advies 
van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
gevraagd en daarna gaan wij met 
initiatiefnemers een eerste planning maken. 
Het aantal partijen waarmee tot afspraken 
gekomen moet worden en de hoeveelheid 
noodzakelijke onderzoeken, die net als de 
inspraak nog weer kunnen leiden tot 
aanpassing van plannen, maakt dat hier nog 
geen concreet antwoord op gegeven kan 
worden.

3. Wij zijn in gesprek met de provincie, of dat op 
termijn kan leiden tot subsidie of andere 
vormen van bijdragen en met welke 
voorwaarden zal later blijken.

Ingekomen stuk 08
Cowboys in het buitengebied

H.J. Molenaar
SGP

1. Wat de SGP-fractie wordt in dit 
schrijven een zeer terecht en relevant 
punt aan de orde gesteld. Komt dit 

1. In het nieuwe duurzaamheidsplan wordt een 
routekaart opgesteld hoe Woudenberg CO2-
neutraal kan worden. Hierbij sluiten we aan 
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onderwerp beleidsmatig terug in het 
nieuwe duurzaamheidsplan?

bij bestaand beleid, bijvoorbeeld de 
structuurvisie, waar al een voorkeursvolgorde 
voor het plaatsen van zonnepanelen wordt 
genoemd (het uitgangspunt: eerst kansen 
benutten van het bestaande bebouwd gebied 
(in de kern maar ook de bestaande 
bebouwing in het buitengebied) en pas als 
dat onvoldoende is bezien of 
gebruiksverandering van andere gronden 
noodzakelijk is).

Ingekomen stuk 08
Cowboys in het buitengebied

J.H. Bessembinders
CDA

1. Hoe kijkt het College aan tegen 
zonnevelden in het Woudenbergse 
buitengebied?

2. Zijn er plannen voor zonnevelden in 
het buitengebied bekend? 

3. Onderkent de gemeente de zorgen van 
LTO Gelderse Vallei met betrekking tot 
zonnevelden? Is hierover contact 
geweest met LTO Gelderse Vallei? 

4. Kan het tegengaan van zonnevelden, 
danwel het gebruik van de 
zonneladder, onderdeel uitmaken van 
de RES voor de regio Amersfoort?

1. Het buitengebied van Woudenberg heeft 
verschillende functies. Het opwekken van 
duurzame energie is een relatief nieuwe 
functie die we aan het buitengebied kunnen 
toewijzen. In de structuurvisie is opgenomen 
dat eerst geschikt dak in aanmerking komt 
voor zonnepanelen alvorens er gekeken wordt 
naar zonnevelden. 

2. Voor zover ons bekend zijn er nog geen 
concrete plannen voor zonnevelden in het 
buitengebied. Wel heeft een bedrijf verzocht 
om een orienterend overleg. 

3. Het antwoord op de brief wordt ter afdoening 
in handen gesteld van het college en de 
gemeenteraad wordt over de afdoening 
geïnformeerd via de ingekomen stukken. 
Voorts wordt LTO als stakeholder actief 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
regionale dialoogtafel over de 
energietransitie. 

4. Momenteel zijn we met de regio bezig met 
het opstellen van de regionale 
energiestrategie. Hier zal uit blijken waar in 
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Woudenberg zonnevelden geplaatst zouden 
kunnen worden en hoeveel er aan duurzaam 
opgewekte energie nodig is voor 
Woudenberg. In de oplegger van de 
structuurvisie is opgenomen: “Ten aanzien 
van de actuele thema’s zoals de 
energietransitie en klimaatadaptatie is 
bepaald dat dit aanvullende overwegingen en 
keuzen zijn voor het ruimtegebruik en dat de 
effecten en uitkomsten in eerste instantie 
verkend zullen worden samen met de Regio 
Amersfoort en het Platform Water Vallei en 
Eem (incl. samenwerkingspartners 
waterschap, provincie, GGD en VRU) en waar 
mogelijk de regio Food Valley. Hierbij geldt 
het uitgangspunt eerst kansen benutten van 
het bestaande bebouwd gebied (in de kern 
maar ook de bestaande bebouwing in het 
buitengebied) en pas als dat onvoldoende is 
bezien of gebruiksverandering van andere 
gronden noodzakelijk is.”

Ingekomen stuk 08
Cowboys in het buitengebied

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre bent u bekend met 
voornemens tot het aanleggen van 
zonnevelden in onze gemeente?

1. Voor zover ons bekend zijn er nog geen 
concrete plannen voor zonnevelden in het 
buitengebied. Wel heeft een bedrijf verzocht 
om een orienterend overleg.

Ingekomen stuk 09
Afsluiting renovatie Sportpark De 
Grift

H.J. Molenaar
SGP

1. In het raadsvoorstel in 2017 bleek dat 
de investering hoger was dan 
waarmee in de voorziening rekening 
was gehouden. Er was toen voor € 
167.000 geen dekking in de 
voorziening. Daarom is toen besloten 
de voorziening jaarlijks met € 8.000 
extra aan te vullen zodat de 
investering er wel volledig uit betaald 
kon worden en er tegelijk in de 
toekomst voldoende in de voorziening 

1. De overschrijding kan nu wel uit de 
voorziening worden gehaald aangezien er 
ruimte is ontstaan in de voorziening vanwege 
de rente component die is komen te 
vervallen. In de kadernota 2018-2021 is de 
voorziening voor het rentedeel reeds 
aangepast voor de lopende investeringen 
waardoor er jaarlijks minder wordt 
toegevoegd aan deze voorziening. In de 
voorziening zijn ook vervangingsinvesteringen 
tot 2040 verwerkt waar nog wel een 
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zit voor de investeringen na 2030. Hoe 
kan het dat de overschrijding van € 
15.253 nu ineens wel uit de 
voorziening gehaald kan worden?

rentecomponent in is verwerkt. Deze 
rentecomponent is er nu ook uit gehaald 
waardoor er ruimte ontstaat in de 
voorziening.  Omdat de BTW voor sport is 
veranderd zal voor toekomstige investeringen 
rekening moeten worden gehouden met 
minder teruggave van BTW. Dit risico is nog 
niet verwerkt in de voorziening. In de 
Kadernota 2020-2023 zal de voorziening 
Sportpark De Grift nader worden toegelicht 
vanwege de BTW problematiek.

Ingekomen stuk 10
12 maands veiligheidsbeeld 2018

K.J. Stalman
VVD

1. Complimenten voor de dalingen. Wel 
geeft u aan dat cybercriminaliteit, 
mogelijk, mede door onzichtbaarheid, 
hoger zou kunnen zijn. Wat zijn voor 
2019 de acties die u gaat ondernemen 
om cybercriminaliteit aan te pakken?

1. Cyberveiligheid is een regionale prioriteit. Wij 
sluiten aan bij de regionale aanpak.

Ingekomen stuk 11
Voortgangsrapportage Q3 CDKS

S. Smit
PvdA-GL

1. Wanneer kunnen de uitkomsten van 
de analyse van de toename van 
vragen welke zorgen voor een volle 
caseload tegemoet gezien worden?

2. Welke problemen zijn er met het 
gebruik van de ICT, en op welke wijze 
en termijn wordt verwacht dat deze 
opgelost zijn?

3. Hoe verhoudt zich het in deze 
rapportage aangeven verwachte tekort 

1. In het tweede kwartaal komt opnieuw een 
analyse van het zorggebruik en zorgkosten 
beschikbaar. Onderdeel daarvan is de analyse 
van de vragen die richting de Kleine Schans 
worden gesteld en hoe we hier samen met de 
Kleine Schans het beste op kunnen acteren. 
Inzicht in de vragen en ingezette 
ondersteuning levert de Kleine Schans per 
kwartaal.

2. De meeste problemen die op te lossen zijn, 
zijn inmiddels opgelost. Wel bestaat de 
behoefte aan een BI-tool als instrument om 
de caseload beter te kunnen managen. Dit 
wordt momenteel verkend.

3. De bedragen in de voortgangsrapportage Q3 
en de aanvraag van de incidentele 
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c.q. overschrijding van de begroting 
2018 met het de aanvraag voor een 
eenmalige subsidie (€147.822) welke 
deel uitmaakten van de ingekomen   
stukken bij de raadsvergadering van 
24 januari 2019?

4. In hoeverre wordt voor 2019 een 
kostenoverschrijding verwacht?

ondersteuningssubsidie sluiten op elkaar aan. 
In beide documenten wordt een (verwacht) 
tekort van € 191.020 gerapporteerd. In de 
aanvraag van de incidentele 
ondersteuningssubsidie 2018 is echter 
rekening gehouden met overheveling van drie 
subsidies gezamenlijk ter grootte van € 
43.198. Zodoende is de uiteindelijke 
aanvraag voor incidentele 
ondersteuningssubsidie 2018 € 147.822. 

4. Voor 2019 is een subsidie van € 1.646.123 
aan de Kleine Schans verstrekt. Dit is hoger 
dan het gezamenlijke bedrag aan subsidie 
2018 van € 1.570.299. Hoewel het op dit 
moment te vroeg is om te beoordelen of de 
uitgaven van de Kleine Schans in 2019 het 
beschikbaar gestelde subsidiebedrag 
overschrijden, is het de verwachting dat de 
subsidie 2019 toereikend is. Uiteraard wordt 
dit nauwgezet gevolgd en kunt u in de 
voortgangsrapportages van de Kleine Schans 
de financiële voortgang volgen.

Ingekomen stuk 11
Voortgangsrapportage Q3 CDKS

J. van den Dool
SGP

1. Wilt u deze kwartaalrapportage 
toevoegen aan het reeds 
geagendeerde stuk incidentele 
subsidie CDKS voor de commissie van 
maart? De SGP-fractie heeft daar 
mogelijk nog een aantal technische 
vragen bij, die zij ook met betrekking 
tot dit stuk, van tevoren zal stellen. 
Dus dit ingekomen stuk schuift wat 
ons door van raad februari naar cie. 
maart.

1. De voortgangsrapportage Q3 CDKS wordt 
toegevoegd aan het al geagendeerde stuk 
incidentele subsidie CDKS voor de 
raadscommissievergadering van 05-03-2019.

Ingekomen stuk 12
Evaluatie verloop jaarwisseling 

H.J. Molenaar
SGP

1. De schade aan gemeentelijk 
eigendommen was bij de jaarwisseling 

1. De schade aan gemeentelijke eigendommen 
was in 2016/2017: € 1.100, - en in 2015/2016: 
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2018-2019 2018/2019 € 4.065, exclusief 
arbeidsuren. Bij de jaarwisseling 
2017/2018 (toen er geen evenement / 
tentfeest was) was dat € 880. Hoe 
hoog was het schadebedrag bij de 
jaarwisselingen van 2016/2017 en 
2015/2016?

€ 1.635, -.

Ingekomen stuk 12
Evaluatie verloop jaarwisseling 
2018-2019

M. van de Hoef
GBW

1. Heeft het feit dat de organisatie 
besloten heeft om entreegeld te 
vragen nog consequenties voor de 
(reeds betaalde) gemeentelijke 
bijdrage van €10.000 aan dit 
nieuwjaarsfeest? Zijn hier afspraken 
over gemaakt vooraf? Hoe is de 
gemeentelijke bijdrage van €10.000 
besteed? Als het feest aankomende 
jaarwisseling op dezelfde wijze 
(commercieel) wordt georganiseerd 
wordt de gemeentelijke bijdrage dan 
heroverwogen op voorstel van het 
college?

1. Het uitgangspunt voor de organisatie van het 
tentfeest was de subsidie van 10.000 euro; op 
basis daarvan heeft de organisator een opzet 
gemaakt met een entree van 5 euro met een 
eerder begin voor een andere doelgroep. De 
gemeentelijke bijdrage is gebruikt voor de 
huur van de tent en aanverwante zaken, zoals 
muziek en beveiliging. Ook de horeca gaf 
vorig jaar al aan dat 10.000 euro niet 
voldoende is voor het Nieuwjaarsfeest. Bij een 
volgende aanvraag voor een feest zal de 
initiatiefnemer zonder gewijzigd beleid weer 
uit gaan van de subsidie van 10.000 euro. 
Zonder die zekerheid wordt het organiseren 
een Nieuwjaarsfeest een lastige opgave.

Ingekomen stuk 12
Evaluatie verloop jaarwisseling 
2018-2019

S. Smit
PvdA-GL

Compliment dat deze evaluatie zo snel op 
schrift is gesteld. Daarbij de volgende 
vragen:

1. In hoeverre kan de schade aan 
gemeentelijke eigendommen   
verhaald worden?

2. In hoeverre ziet de organisator op 
basis van de opgedane ervaringen, in 
principe, mogelijkheden om het 
muziekevenement de komende 

1. Dit jaar kunnen wij helaas geen schade 
verhalen bij de dader, gezien het niet bekend 
is wie de schade heeft veroorzaakt.

2. Dit is op dit moment nog niet bekend.
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jaarwisseling weer te organiseren?

Ingekomen stuk 13
Rapport verkeerssituatie fietspad 
John F. Kennedylaan

K.J. Stalman
VVD

1. Complimenten voor het onderzoek en 
de daar aan gekoppelde adviezen. 
Kunt u aangeven, indien raad akkoord 
gaat, op welke termijn dit advies te 
realiseren is?

1. Dank voor het compliment, de 
werkzaamheden staan gepland voor Q3 2019

Ingekomen stuk 14
Uitvoeringsplan middelengebruik 
2019

K.J. Stalman
VVD

1. De strekking van het verhaal is 
duidelijk. Wij als VVD, deskundig, 
missen elke link met verenigingen en 
alcohol gebruik. Op geen enkele wijze 
is hier een samenwerking. 
Verenigingen met kantines en alcohol 
hebben op piekmomenten de grootse 
hoeveelheid jeugd in de nabijheid van 
alcohol en mogelijk het gebruik van 
alcohol. De vraag is wat u binnen dit 
plan gaat doen in samenwerking met 
verenigingen en het verzoek, als u 
deze gaat omschrijven, toe te voegen 
aan dit plan.

1. De paracommercie, waaronder verenigingen 
vallen, krijgen dit jaar extra aandacht. 
Momenteel zijn we bezig met een verdere 
uitwerking van deze aanpak. Daar wordt ook 
aandacht besteed aan de samenwerking met 
verenigingen.

Ingekomen stuk 15
VNG Ledenbrief 
Raamovereenkomst 
Verpakkingen

J.H. Bessembinders
CDA

Onder verwijzing naar de Ingekomen 
Stukken en onze bijbehorende vragen 
onder punt 4 (Afvalmonitoring AVU):

1. Is de gemeente van mening dat beter 
recyclebaar plastic en eenduidigere, 
beter recyclebare product-
verpakkingscombinaties PMD kunnen 
bijdragen tot een kwalitatievere 
reststroom in het ingezamelde PMD-
afval (=minder vervuiling, betere 
recycling/verwerking)?

2. Indien ja, kan de gemeente aan de 
VNG aangeven dat in het kader van de 

Hieronder het antwoord op vraag 1 + 2:

Ja, de kwaliteit van de op de markt gebrachte 
verpakkingen moet beter worden. 
Via onze deelname aan de AVU en de ROVA 
hebben we hier invloed op. Deze partijen 
vertegenwoordigen ons op landelijk niveau en 
ook bij de VNG.
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Raamovereenkomst Verpakkingen 
dergelijke wensen in kwalitatieve 
afspraken met Afvalfonds 
Verpakkingen meetbaar moeten 
worden vastgelegd, bijvoorbeeld door 
aanpassing van de 
Raamovereenkomst Verpakkingen?
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