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Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

Ingekomen stuk 02
Houtstook

S. Smit
PvdA-GL

1. Welke wettelijke mogelijkheden heeft
de gemeente om schone lucht te
bevorderen c.q. om houtstook tegen
te gaan?

Ingekomen stuk 03
Eindafrekening recreatieschap
UHVK

M. vd Hoef
GBW

1. In het verslag staat in par. 2.1 dat er
een samenwerkingsovereenkomst is
gesloten tussen provincie, de

1. Om te kunnen handhaven op houtrook is de
gemeente afhankelijk van landelijke
wetgeving. De gemeente kan, naast
informeren, nu alleen handhavend optreden
als een schoorsteen niet is gebouwd conform
het Bouwbesluit is en er niet wordt gestookt
met schoon hout. De afgelopen jaren zijn er
geen meldingen binnengekomen over overlast
door houtrook. De provincie Utrecht is, ook
namens de Utrechtse gemeenten, gestart met
een lobby bij het Rijk voor beleidskaders op
nationaal / internationaal niveau. Die is
gericht op:
a. meer ruimte voor effectieve,
handhaafbare aanpak door gemeenten
in de Omgevingswet en door
aanpassing van het Bouwbesluit.
b. vaststellen van een uitstootnorm voor
kachels en haarden door vervroegd
invoeren eisen Eco-design richtlijnen
(zoals in Duitsland en België).
Zie ook uitvoeringsagenda Gezonde Lucht
Regio Utrecht 2018-2020.
https://www.provincieutrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsber
ichten/juli-2018/uitvoeringsagenda-gezondelucht-regio-utrecht/
1. Helaas heeft de liquidator in zijn eindverslag
de 4e partij van de overeenkomst (gemeente
Utrechtse Heuvelrug) vergeten te vermelden.

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag
Gemeente Woudenberg en landgoed
DTH. Graag zouden wij deze
overeenkomst van het College
ontvangen en daarnaast de vraag
waarom de gemeente UH in deze
overeenkomst ontbreekt.

Ingekomen stuk 04
Hijsen vlaggen geallieerden op
5 mei

S. Smit
PvdA-GL

1. Zijn er gemeenten die tijdens de
meidagen afwijken van het door u
genoemde protocol?

Ingekomen stuk 05
Leerplichtverslag 2017-2018

M. vd Hoef
GBW

1. Op pagina 2 staat dat het aantal
meldingen 185 is, op pagina 3 staat
dat het aantal meldingen 133 is.
Welk cijfer is juist?

Ingekomen stuk 05
Leerplichtverslag 2017-2018

S. Smit
PvdA-GL

2. Misschien heeft voorgaand verschil te
maken met het aantal trajecten dat
nog doorloopt vanaf het vorige jaar.
Hoeveel trajecten vanaf het
voorgaand schooljaar lopen nog door
en hoe lang duren de trajecten
gemiddeld?
1. Het schoolverzuim is weer gestegen.
Welke activiteiten onderneemt het
sociaal team naar aanleiding van

Antwoord
Gedoeld wordt op de Samenwerkingsovereenkomst en het Ontwikkelkader, die in
2015 door de raad van Woudenberg zijn
goedgekeurd en al vaker aan u verstrekt zijn.
Wij hebben de overeenkomst op uw verzoek
ook aan deze stukken toegevoegd in het RIS.
Het stuk is niet geanonimiseerd en derhalve
niet openbaar.
1. Die gemeenten zijn ons niet bekend. Het
landelijke protocol (vlaginstructie) geeft een
richtlijn over het hijsen van de Nederlandse
vlag bij (Rijks)overheidsgebouwen bij
landelijke feest en gedenkdagen zoals
Koningsdag en 4/5 mei. Het ligt niet voor de
hand dat gemeenten van die richtlijn af
zouden willen wijken. De landelijke instructie
spreekt zich niet uit over het plaatsen van
extra vlaggen. Dat staat elke gemeente vrij
om te doen.
1. Bedankt voor uw oplettendheid. Het cijfer 185
is juist. Dit wordt aangepast.

2. Er is geen sprake van een verschil (zie
beantwoording vraag 1).

1. In de beantwoording gaan we ervanuit dat u
niet het sociaal team bedoelt, maar de
leerplichtambtenaar. Zij is verantwoordelijk

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag
(herhaald) schoolverzuim?

Ingekomen stuk 07
Informatiebeveiligingsbeleid

M. vd Hoef
GBW

1. Het informatiebeveiligingsbeleid
wordt herzien met een nieuw
normenkader. Is al in beeld waar de
gemeente e.v.t niet voldoet aan het
nieuwe beleid? Zo nee, is er al een
plan van aanpak om de huidige
werkwijze te toetsen aan het nieuwe
beleid?

Ingekomen stuk 08
Incidentele subsidie
Coöperatie De Kleine Schans
2018

M. Hardeman
CDA

1. Graag zou ik dit ingekomen stuk voor
de commissie van februari willen
agenderen. Onderbouwing volgt.

Ingekomen stuk 08
Incidentele subsidie

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre is voor 2019 het niet te
verwachten dat er inhuur van

Antwoord
voor de aanpak van schoolverzuim. Er is
vooral sprake van een stijging van de
categorieën relatief verzuim en overige
meldingen. Dit is een gewenste ontwikkeling,
want dit zijn vroegtijdige signalen van
verzuim die preventief opgepakt kunnen
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de integrale aanpak ziekteverzuim (M@ZL).
Hierover vindt u meer informatie op pagina 2
van het verslag.
1. Het nieuwe normenkader betreft de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De
gemeente is ‘AVG compliant’ en voldoet
hiermee aan het nieuwe beleid. Onder de AVG
is de gemeente wel verplicht een zogeheten
data protection impact assessment (DPIA) uit
te voeren. Dit is een instrument om
privacyrisico’s van gegevensverwerking in
kaart te brengen en vervolgens maatregelen
te kunnen nemen om de risico’s te
verkleinen. De gemeente heeft hiervoor
software aangeschaft waarmee het deze
DPIA’s kan uitvoeren. De betreffende
werkzaamheden lopen volgens plan en
worden daarnaast periodiek opnieuw
uitgevoerd ter controle van eventuele
wijzigingen in de gegevensverwerking.
1. Incidentele subsidie Coöperatie De Kleine
Schans 2018 wordt, op verzoek van de CDAfractie, geagendeerd voor de
raadscommissievergadering van 05-02-2019.
1. In principe is de formatie van de coöperatie in
2018 rond waardoor geen sprake meer zou

Onderwerp

Vraagsteller

Coöperatie De Kleine Schans
2018

Vraag
tijdelijk personeel zal zijn zodat er
alleen sprake is van structurele

2. In de aanvraag wordt gesproken over
een inschatting van de kosten
voor het vierde kwartaal. Hoe reëel is
het aangevraagde bedrag
derhalve? Wat zijn de gevolgen als
de kosten in het vierde kwartaal
mee- of tegenvallen?

Ingekomen stuk 10
Voortgangsrapportages
Projecten & Programma’s
1 april 2018 - 1 oktober 2018

M. vd Hoef
GBW

1. Voortgangsrapportage
dienstverlening:
Een aantal vakken zijn niet ingevuld,
maar het stoplicht staat wel op
groen. Waarom is hier geen
toelichting opgenomen?
2. Projectvoortgang Hoevelaar fase 1:
Met de provincie wordt overlegd of
alle woningen als NUL op de meter woningen kunnen worden uitgevoerd.
Graag ontvangen wij een toelichting
op de rol van de provincie hierin.
Verder is de vroeg of wij in april, als

Antwoord
zijn van inhuur van tijdelijk personeel. Echter
kunnen zich in 2019 situaties voordoen
waardoor toch inhuur van tijdelijk personeel
nodig is; te denken valt aan vervanging van
ziekte of zwangerschapsverlof of inhuur voor
tijdelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld.
2. De inschatting over het vierde kwartaal is
gebaseerd op een doorrekening van de
daadwerkelijke kosten over de eerste drie
kwartalen in combinatie met kosten die in het
vierde kwartaal voorzienbaar waren. Door
deze berekening is een zo reëel mogelijk
bedrag tot stand gekomen. De kosten in het
vierde kwartaal kunnen evenwel afwijken. In
de jaarrekening worden de uiteindelijke
bedragen opgenomen en zal ook blijken of er
mee- of tegenvallers zijn geweest. In de
eindafrekening van de subsidie worden
eventuele mee- of tegenvallers verrekend.
1. In dit geval zijn er geen bijzonderheden te
melden. In de volgende rapportages zullen
we dat expliciet opnemen.

2. De provincie biedt ondersteuning bij het
onderzoeken van de financiële haalbaarheid
van nul op de meter woningen en is wellicht
bereid om kopers te ondersteunen dmv een
fonds of garantstelling.
De grex voor Hoevelaar fase 1 wordt net als
voorgaande jaren tegelijk met de andere

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag
de grexen zijn geagendeerd, een
Grex inzake Hoevelaar fase 1
inclusief fasering kunnen verwachten.

Antwoord
grexen aan de raad aangeboden. In de grex
is een fasering opgenomen.

3. Projectvoortgang Woudenberg Oost.
N224: Bij 10 a Hoevelaar fase 1
wordt het risico van een niet tijdige
ontsluiting op de N224 benoemd.
Echter bij de rapportage 10 c blijkt
dat er een plan b voor een tijdelijke
ontsluiting bestaat. Graag een
(technische) toelichting van het
College.

3. In de voortgangsrapportage van oktober
2018 is geanticipeerd op een situatie waarin
vooralsnog niet tot realisatie van de
aanpassing van de N224 zou kunnen worden
overgegaan. In dat geval zou de
bouwontsluiting van woningbouwplan
Hoevelaar gaan lopen over de bestaande inrit
naar de bestaande nog te slopen boerderij.
Inmiddels is de kans dat tot de in de
voortgangsrapportage benoemde onteigening
moet worden overgegaan uitermate klein. Dit
betekent dat - los van onverwachte bezwaren
op de kapvergunning en het beroepstraject
bij de Raad van State - eind dit jaar de
aanpassingen aan de N224 met de ontsluiting
van woningbouwplan Hoevelaar gereed
kunnen zijn.

4. Evaluatie invoering Diftar:
Er zijn 15 vrijstellingsverzoeken
gehonoreerd voor de afvalstoffen
heffing 2017 i.v.m. een medische
indicatie. Wat is de relatie tussen de
afvalstoffenheffing en medische
problemen?

4. Mensen met een medische indicatie zijn
mensen die als gevolg van een chronische
ziekte of handicap meer restafval hebben
(denk bijvoorbeeld aan incontinentie
materiaal of stoma materiaal. Deze mensen
kunnen vrijstelling krijgen op het aantal in
rekening gebrachte aanbiedingen: vanaf een
8e aanbieding van een minicontainer (de
eerste 7 aanbiedingen komen niet in
aanmerking voor vrijstelling) of het aantal in

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Antwoord
rekening gebrachte aanbiedingen vanaf de
29e aanbieding aan een ondergrondse
container (de eerste 28 aanbiedingen komen
niet in aanmerking voor vrijstelling).

Ingekomen stuk 10
Voortgangsrapportages
Projecten & Programma’s
1 april 2018 - 1 oktober 2018

S. Smit
PvdA-GL

5. Op welke wijze wordt het afval uit de
200 prullenbakken in de openbare
ruimten verwerkt?

5. Het afval uit de 200 prullenbakken wordt
verwerkt als restafval. Het afval uit de 10
gescheiden prullenbakken in het centrum
wordt gescheiden ingezameld. Dit afval wordt
ook gescheiden verwerkt indien het scheiden
daadwerkelijk gelukt is.

6. Is er een toename te zien in de
hoeveelheid afval in deze
prullenbakken sinds de invoering van
de diftar?

6. Ja, er is inderdaad wel een toename van de
hoeveelheid afval in de openbare
vuilnisbakken.

7. Is de uitkomst al bekend van het
door ROVA gehouden
bewonersonderzoek 2018?
1. Bij Hoevelaar wordt de ontsluiting op
de N224 als een risicopunt voor de
bouw van de eerste woningen
genoemd. Wat is de omvang van het
risico voor de bouw van de eerste
woningen van de mogelijk lange
proceduretijd om te komen tot
ontsluiting van Hoevelaar op de
N224? In hoeverre is het reëel dat de
bouw start in de loop van dit
kalenderjaar? Wat is de te
verwachten vertraging?

7. Nee deze uitslag wordt medio februari
verwacht.
1. Zoals is aangegeven is er beroep ingesteld
tegen het bestemmingsplan Hoevelaar
waarmee ook de aanpassing van een
aansluiting op de N224 mogelijk wordt
gemaakt. Wij gaan er vanuit dat dit beroep
de planning niet beïnvloedt omdat de Raad
van State binnen een half jaar een uitspraak
moet doen. De crisis- en herstelwet is
namelijk van toepassing. Dit neemt niet weg
dat hierin toch enig risico schuilt. Daarnaast
is de kapvergunning die benodigd is voor de
aanpassing van de N224 nog niet in werking
getreden. Indien er bezwaar wordt ingediend
en een voorlopige voorziening wordt

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Antwoord
gevraagd dan kan dit tot vertraging leiden.
Indien deze procedures lopen zoals wij
verwachten dan kan nog steeds dit jaar
gestart worden met de woningbouw. De
aanpassing van de N224 is dan in november
gereed.

2. Bij de voortgangsrapportage mbt de
Nijverheidsweg hebben wij de
volgende vraag: In hoeverre is het
reëel dat in het plan Nijverheidsweg
de woningen welke in de eerste fase
zitten worden opgeleverd eind 2019?

2. Op 22 januari jl. is de beroepstermijn van het
Wijzigingsplan Nijverheidsweg geëindigd. Er
is nog geen beroep aangetekend en dit wordt
ook niet meer verwacht. Een onherroepelijk
Wijzigingsplan betekent dat de hierop
betrekking hebbende ontbindende
voorwaarden in al de gesloten
overeenkomsten vervallen. De weg is dan vrij
voor de start van het bouwrijp maken en de
feitelijke woningbouw. Start woningbouw is
gepland per medio april. Het streven van de
projectontwikkelaar blijft om de eerste
woningen nog in december op te leveren. De
verwachting is echter een uitloop naar januari
/ februari 2020.

3. Een vraag over de
voortgangsrapportage diftar:
Wanneer komt de jaarevaluatie diftar
2018 zodat met daarin een
vergelijking met de jaarevaluatie
2017 welke nu bij de stukken zit?

3. De jaarevaluatie van 2018 van ROVA wordt
medio februari/maart verwacht.

4. In de voortgangsrapportage over
dienstverlening wordt om een krediet
van € 21.750 gevraagd voor
informatiearchitectuur om vanuit dat
budget frictiekosten te dekken. Wat

4. In de volgende rapportage geven wij een
actueel beeld van het budget.

Onderwerp

Ingekomen stuk 10
Voortgangsrapportages
Projecten & Programma’s

Vraagsteller

Vraag

J. Bessembinders
CDA

is de actuele stand van het budget
invoering omgevingswet inclusief het
budget informatiestructuur wat u nu
noemt?
1. Stuk 10 k Diftar:
De hoeveelheid restafval is
afgenomen door de invoering van
diftar. Welke verklaring heeft de
gemeente voor de afgenomen
hoeveelheid restafval?

1 april 2018 - 1 oktober 2018

2. En is er in de omgeving van
Woudenberg meer, minder of een
gelijke hoeveelheid restafval in het
buitengebied gemeld/aangetroffen?
Ingekomen stuk 11
Voortgangsrapportages
Beleids- en Actieplannen
1 april 2018 - 1 oktober 2018

M. vd Hoef
GBW

Voortgangsrapportage Sociaal Domein:
1. Waarom is de inkoop specifieke
trajecten oranje. Duidelijk is dat de
inkoop regionaal moet plaatsvinden.
Dat op zich is geen reden voor een
oranje kleur. Is de regionale inkoop
achterwege gebleven?
2. Kan de raad de visie op het
Cultuurhuis ontvangen?

Antwoord

1. Het afval wordt beter gescheiden door de
inwoners nu ze moeten betalen voor het
afvoeren van het restafval.

2. Dumpingen van afval in het buitengebied zijn
niet toegenomen na de invoering van diftar.
Als er iets gevonden wordt is dit meestal
asbest of autobanden, maar dat is niet
toegenomen sinds de invoering van diftar.
1. Dit is oranje omdat het feit dat er regionale
samenwerking gezocht moet worden extra
tijd vraagt en de actie dus niet volgens
planning verloopt.

2. De stip op de horizon is, zoals vermeld in de
voortgangsrapportage, ‘In 2020 is het
Cultuurhuis de levendige huiskamer voor
culturele en maatschappelijke ontmoeting in
Woudenberg.’ Momenteel wordt aan de hand
van drie speerpunten door drie werkgroepen
verder invulling aan deze visie gegeven: 1)
inrichting leescafé, 2) programmering en 3)
marketing en communicatie. Dit wordt
vervolgens in een visie- en uitvoeringsplan

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Antwoord
uitgewerkt. Dit document is nog niet af, maar
zal te zijner tijd ook naar de Raad worden
gestuurd.

Ingekomen stuk 11
Voortgangsrapportages
Beleids- en Actieplannen
1 april 2018 - 1 oktober 2018

J. Bessembinders
CDA

3. Welke crisisdiensten worden bedoeld
op blz 11/12? Is de naam van de
nieuwe crisisdienst bekend?

3. De crisisdiensten van de GGZ (geestelijke
gezondheidszorg) en vanuit SAVE/VT
(jeugdbescherming /Veilig Thuis). De naam
van de nieuwe crisisdienst is nog onbekend.

4. Verkenning dagopvang ouderen. Bij
de stand van zaken wordt
aangegeven dat we aangehaakt
moeten blijven. Heeft de gemeente
hier geen sturende rol?

4. Het door de Moriahoeve gerealiseerde
ontmoetingscentrum draait één jaar en is
gegroeid van 3 naar 8 deelnemers en
bovendien van 1 dag naar 3 dagen per week
open. Deelnemers hebben een indicatie op
grond van beginnende dementie. Daarnaast
heeft de gemeente een actieve rol in het
werkatelier ‘dagopvang dichtbij huis’ van de
ALV. Dit werkatelier gaat een algemene lokale
voorziening in de vorm van dagopvang
opzetten. Het ontmoetingscentrum van de
Moriahoeve en de beoogde ‘dagopvang
dichtbij huis’ gaan elkaar aanvullen. Er is
afgesproken dat beide initiatieven blijvend
contact zullen hebben.

1. Stuk 11e: In de voortgangsrapportages beleids- en actieplannen
staat: 'In december 2018 wordt het
Plan van aanpak Omgevingswet ter
besluitvorming aangeboden aan het
college.' Wanneer wordt de Raad
geïnformeerd over de inhoud van dit

1. Werkzaamheden ter voorbereiding op de
Omgevingswet worden al opgepakt. Het plan
van aanpak met de routekaart voor invoering
en samenhang met programma
dienstverlening wordt in februari in het
college vastgesteld.

Onderwerp

Ingekomen stuk 11
Voortgangsrapportages
Beleids- en Actieplannen
1 april 2018 - 1 oktober 2018

Vraagsteller

S. Smit
PvdA-GL

Vraag
Plan van aanpak?
1. De uitvoeringsagenda duurzame
economie maakt hier o.a. deel van
uit, daarover de volgende vragen: Bij
enkele deelprojecten, zoals MVO
duurzaamheidstraject bedrijven)
wordt genoemd dat er beperkt
belangstelling voor is. In welke mate
is dit van invloed op de doelen van
deze uitvoeringsagenda? Welke
stimulerende activiteiten worden
ondernomen om de belangstelling te
vergroten?

Antwoord

1. Binnen de Stuurgroep WWS zijn verschillende
leden vertrokken. De gemeente heeft een
nieuwe beleidsadviseur.
Om vervolg te geven aan de stuurgroep
worden nieuwe leden gezocht. MVO heeft wel
onze aandacht.

2. Mbt de rapportage over glasvezel in
het buitengebied: Hoe reëel is het
om te verwachten dat eind van dit
kalenderjaar het gehele buitengebied
is voorzien van glasvezel?

2. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

3. Bij expeditie duurzaamheid de
volgende vragen: U geeft aan dat de
belemmering om de titel ‘Fair Trade
gemeente’ te verkrijgen met name
lastig ligt bij de horeca. In hoeverre
is dit de enige belemmering? Op
welke wijze probeert u zo snel
mogelijk de titel te verkrijgen en op
welk moment?

3. Woudenberg is een kleine gemeente
waardoor er weinig ‘keuze’ is voor
betrokkenen bij fairtrade. Inmiddels is er een
horeca-ondernemer gevonden die voldoet aan
de criteria. We zijn in overleg met de
landelijke organisatie over hoe we als kleine
gemeente kunnen voldoen. Met nog wat
(detail-)aanvullingen streven we naar een
titel aanvraag in het tweede kwartaal van
2019.

4. De postcoderoos-regeling kan nog
niet worden uitgevoerd vanwege
onzekerheid voortkomend uit het

4. De belanghebbenden en –stellenden worden
op de hoogte gehouden door middel van
nieuwsbrieven die verstuurd worden vanuit

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag
gegeven dat de Tweede Kamer nog
niet is geïnformeerd voor het EZK.
Wanneer verwacht u dat de
uitvoering kan worden begonnen, en
op welke wijze informeert u in de
tussentijd de belanghebbenden en
belangstellenden?

Antwoord
de coöperatie die de postcoderoos voor
Woudenberg uitvoert. Naar verwachting kan
met de uitvoering worden begonnen in de
eerste helft van 2019.

5. De uitvoeringsagenda sociaal domein
doet ons de volgende vragen stellen:
De voortgangsrapportage Sociaal
Domein kent een waardering in
verschillende kleuren. Wie stelt deze
waardering vast?
1. Bij het onderdeel Wijzigingen in de
raad ontbreekt P. van Schaik. Wilt u
dit aanpassen?

5. Dat doet de beleidsadviseur die voor dat
onderwerp verantwoordelijk is.

1. Er zijn geen initiatieven aangevraagd in het
kader van Right to Challenge. Dat wil niet
zeggen dat er geen gesprekken zijn over
initiatieven, maar ze vallen dan gewoon niet
te labelen als Right to Challenge waar echt
sprake moet zijn van het initiatief om een
publieke taak over te nemen.
1. Bij scannen van documenten zijn inderdaad
twee pagina’s verwisseld, dit is inmiddels
hersteld.

Ingekomen stuk 12
Jaaroverzicht De Raad in
cijfers 2018

M. vd Hoef
GBW

Ingekomen stuk 13
Right to Challenge

S. Smit
PvdA-GL

1. Welke initiatieven zijn in het kader
van Right to Challenge in
Woudenberg aangevraagd en
vervolgens verwezenlijkt?

Ingekomen stuk 16
Koersdocument Provincie
Utrecht

J. Bessembinders
CDA

Ingekomen stuk 17
Investeren in de palmolie

J. Bessembinders
CDA

1. Stuk 16A vermeldt abusievelijk een
raadsvoorstel dat over hekwerk rond
het Henschotermeer gaat. Dat
strookt niet met de inhoud van het
stuk. Ik neem aan dat dat een
vergissing is?
1. Bij stuk 17 inzake palmolie: Heeft de
Gemeente Woudenberg alleen een
rekening bij de BNG of ook bij een

1. Bedankt voor uw oplettendheid. Dit wordt
aangepast.

1. De gemeente heeft een rekening lopen bij de
ING en de Rabobank. Deze rekeningen
worden door de gemeente beperkt gebruikt.

Onderwerp

Vraagsteller

industrie

Ingekomen stuk 17
Investeren in de palmolie
industrie

Vraag
van de drie genoemde banken ING,
ABN-AMRO en/of Rabobank? Indien
ja, is de gemeente bereid om de
desbetreffende bank(en) op zijn/hun
maatschappelijke
verantwoordelijkheid te wijzen?

S. Smit
PvdA-GL

1. Gevraagd wordt door Milieudefensie
om de gemeenten aan te spreken op
het aanschrijven van de eigen bank
met daarin de oproep te stoppen met
investeringen in de palmolie-industrie
omdat deze industrie onder andere
zorgt voor veel ontbossing.
In welke mate staat u positief ten
opzichte van de oproep die
Milieudefensie doet;
zo ja, bent u voornemens een oproep
te doen aan de bank(en) waar de
gemeente rekeningen heeft lopen om
te stoppen met investeringen in de
palmolie-industrie?
Heeft de gemeente rekeningen lopen
bij ING, Rabobank en/of ABN AMRO?

Antwoord
De meeste betalingen van de gemeente lopen
via de BNG. De gemeente staat positief
tegenover de oproep van Milieudefensie. Wij
hebben niet het voornemen om als
individuele gemeente een oproep te doen aan
de banken om te stoppen met investeringen
in de palmolie-industrie. Wij zouden het beter
vinden als een groep gemeenten deze oproep
zou doen waar Woudenberg dan bij kan
aansluiten.
1. De gemeente heeft een rekening lopen bij de
ING en de Rabobank. Deze rekeningen
worden door de gemeente beperkt gebruikt.
De meeste betalingen van de gemeente lopen
via de BNG. De gemeente staat positief
tegenover de oproep van Milieudefensie. Wij
hebben niet het voornemen om als
individuele gemeente een oproep te doen aan
de banken om te stoppen met investeringen
in de palmolie-industrie. Wij zouden het beter
vinden als een groep gemeenten deze oproep
zou doen waar Woudenberg dan bij kan
aansluiten.

