Beantwoording technische vragen over de ingekomen stukken
Raadsvergadering van: 26 - 09 - 2019
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Ingekomen stuk 01
Planontwikkeling

M. v/d Graaf
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1.

Uit de brief van de omwonenden blijkt dat zij
ontevreden zijn over hun invloed op de
planontwikkeling. Als Raad hebben wij
ingestemd met het ontwikkelkader en de
daarop gebaseerde samenwerkingsovereenkomst tussen o.a. de betrokken gemeentes. In
het ontwikkelkader is vastgelegd dat o.a.
rekening wordt gehouden met de omliggende
verblijfsrecreatie-terreinen en de recreatiebedrijven in de omgeving. Omdat het
Henschotermeer nu beheerd wordt door een
van de recreatiebedrijven zelf is het rekening
houden met de omliggende recreatiebedrijven
des te belangrijker vanuit oogpunt van
dreigende ongelijke concurrentie.
In de reactie van de gemeente op de brief van
de omwonenden wordt niettemin gesteld dat
de omwonenden zelf bij de beheerder van het
Henschotermeer aan de bel moeten trekken.
Vraag is nu wanneer we als Raad iets over de
uitvoering binnen het ontwikkel-kader kunnen
vinden. Is dat door al dan niet het komende
ontwerp-ruimtelijke plan vast te stellen of is er
een eerder moment bijvoorbeeld omdat er
een voorontwerp van een ruimtelijk plan zal
worden opgesteld?
In hoeverre is er wetgeving die criteria stelt
aan een participatietraject vanuit een

De strekking in uw inleiding van deze vraag met name het
punt van dreigende ongelijke concurrentie delen wij niet.
Zoals in de commissie beantwoord is sprake van een aparte
bv “Mooi Weer bv” voor het gebied rond het meer en van de
YMCA op het oude NCC terrein. Doelstelling en
uitgangspunten staan in het ontwikkelkader, deze gaan over
de belangen van het gebied en de omgeving en niet over al
dan niet invloed op de concurrentie in het gebied.
Zodra sprake is van een voorontwerp bestemmingsplan, dat
geschikt is voor verdere behandeling, ontvangt uw raad,
zoals gebruikelijk, hiervan een afschrift via de ingekomen
stukken. Op dat moment kunt u als raad aangeven of u een
inhoudelijke behandeling wenst, dan wel afwacht op het
formele moment: het ontwerp bestemmingsplan met
zienswijzen. Dat gaat dan dus vooral om de inhoud van de
voorgestelde wijziging van het gebied.
De beleidslijn vooroverleg dat door de raad van
Woudenberg is vastgesteld zal moeten worden gevolgd. U
bepaalt als raad dan ook bij het besluit tot vaststelling van
een bestemmingsplan, of u van mening bent dat het
vooroverleg traject op de juiste wijze heeft plaats gevonden.

1.

De huidige wetgeving kent geen basis of verplichtingen voor
participatie. De raad van Woudenberg heeft hier een eigen
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particulier initiatief c.q. vanuit een particuliere
partij? Tot welke instantie kunnen particuliere
belanghebbenden zich wenden als zij vinden
dat het participatietraject onvoldoende vorm
krijgt?
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Ingekomen mail afsluiten
Kostverloren autoverkeergeanonimiseerd
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In hoeverre ziet het college praktische
bezwaren of mogelijkheden bij dit voorstel van
de Woudenbergse burger?
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Jaarverslag Coöperatie De
Kleine Schans
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Wij zijn van mening dat er geen volledig
antwoord wordt gegeven op de ingediende
zienswijze. Wij vragen een plan waarbij
rekening is gehouden met de veiligheid van
onze vrijwilligers, inwoners en bedrijven,
waarbij ook de consequenties voor de
slagkracht en gelijktijdigheid van meldingen in
beeld worden gebracht. Men spreekt zich
alleen uit over de wijze van betrokkenheid bij
het plan TS4 als basisprincipe.
De subsidie die de Coöperatie Kleine Schans
heeft gekregen voor Passend onderwijs. Waar
is deze precies voor bedoeld?
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Onderzoek UU naar behalen doelstellingen:
a. Welke tijdpad?
b. In hoeverre worden en de
onderzoeksresultaten het integrale

1.

1.

beleidslijn voor vastgesteld, die gebruikt wordt bij de
toetsing van het bestemmingsplan proces. Dus partijen
kunnen zich t.z.t. melden bij de gemeenteraad, als
onderdeel van zienswijzen tegen een bestemmingsplan.
Tijdens het proces is er vrijheid voor initiatiefnemers om het
in te vullen op een wijze die bij het project past.
Afsluiten van de Prins Bernhardstraat, tussen de Dorpsstraat
en de ingang van de Albert Heijn voor gemotoriseerd
verkeer, is niet wenselijk gelet op de functie van de straat
voor het vrachtverkeer naar o.a. de Albert Heijn en de
HEMA. Onderhavig vrachtverkeer kan niet via het
parkeerterrein Kostverloren rijden omdat de vrachtwagens
niet de noodzakelijke draai kunnen maken op het
parkeerterrein. Daarnaast is een verkeerstoename (van 700
motorvoertuigen per etmaal) op het parkeerterrein
Kostverloren aan de westkant, bij afsluiting van de Prins
Bernhardstraat, onwenselijk.
Voor de post Woudenberg geldt momenteel dat het
uitgangspunt is dat men uitrukt met TS6, het huidige
basisprincipe. De slagkracht wordt meegenomen in het
materieel spreidingplan dat momenteel wordt ontwikkeld
door de VRU in overleg met de postcommandanten.

De subsidie voor ‘Passend Onderwijs’ is bedoeld voor het
inrichten en houden van spreekuren op de basisscholen
door consulenten van het Sociaal Team en het aanwezig zijn
van deze consulenten bij zorggesprekken op de scholen.
Het onderzoek beslaat een periode van 3 jaar, en in
november worden de eerste resultaten bekend. Indien
sprake is van relevante resultaten zullen deze via de
kwartaalrapportages van de Coöperatie met de raad
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onderzoek gedeeld met de raad?

gedeeld worden.

2.

De inwonersraad wil de bekendheid van de
Kleine Schans bij de lokale bevolking
vergroten. De manier is via de Woudenberger.
Dit is echter een “betaalkrant”. Mist u op deze
wijze niet een groot deel van de doelgroep?
Welke andere mogelijkheden ziet u, buiten de
paden die u al bewandelt om de bekendheid
te vergroten?

2.

In 2018 is gestart met het vergroten van de bekendheid van
De Kleine Schans via een pagina in de krant. De Coöperatie
heeft in 2019 een informatiemagazine huis aan huis
verspreid, en informeert inwoners daarnaast via de website.
Ook is de cooperatie actief op social media.

3.

Aangegeven wordt dat momenteel binnen
Jeugdwerk en WMO 401 zaken, waarvan 43
binnen het Wmo-werkveld, actief zijn bij het
sociaal team. In 2018 zijn 549 nieuwe zaken
gestart, in 2017 478. Er zijn 478 zaken
afgesloten. Op welke wijze kan met deze
getallen het getal van 401 berekend worden,
en in welke omvang is er sprake van een
toename?

3.

Om tot het getal van 401 zaken te komen, moet het aantal
actieve cases van het voorgaande kalenderjaar nog
meegenomen worden. Begin 2018 betrof dat 330 lopende
zaken die uit 2017 mee zijn gekomen. Onderstaande tabel
laat de toename van het aantal openstaande zaken zien:

4.

Genoemd wordt dat er druk is op het
personeel en dat de caseload berekend moet
worden en dat er een visie ontwikkeld moet
worden hoe om te gaan met een grotere
vraag dan verwerkt kan worden. Wanneer zijn

4.

2017

2018

Openstaande zaken 31-12 voorgaande jaar

289

330

Nieuwe zaken

528

549

Afgesloten zaken

487

478

Totaal openstaand 31-12

330

401

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft een handleiding
ontwikkeld voor het bepalen van de caseload per consulent.
Momenteel wordt die handleiding naast de eigen caseloads
gelegd. Zodra deze uitkomsten bekend zijn, zal dit input
vormen voor het gesprek over de visie over hoe daar mee
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de uitkomsten hiervan bekend?
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Aanpassing subsidieregels
voor- en vroegschoolse
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om te gaan.

Er is aandacht geweest voor samenwerking
met huisartsen; dit is een essentieel
onderdeel in de kostenbeheersing. In hoeverre
heeft dit al geleid tot kosten-besparingen in
doorverwijzingen die eerst door huisartsen zijn
gedaan, maar die nu zijn overgedragen aan
het sociaal team door de huisartsen?
In hoeverre is het terecht om te constateren
dat de gemeente in 2019 een voordelig
verschil van € 32.000 noteert, en over 2020
van € 3.00 (afgerond). Als deze constatering
klopt wat is dan de bestemming van deze
bedragen?

5.

Er is een toename van doorverwijzingen door huisartsen
naar het sociaal team. Hierdoor is meer inzicht in cases en
de effectiviteit van de behandeling waardoor hulp niet
langer ingezet wordt dan noodzakelijk. Daardoor wordt een
besparing gerealiseerd.

1.

In hoeverre is voornoemde verandering
ingegeven door een bezuinigingswens vanuit
het Rijk?

1.

Er wordt inderdaad verwacht dat in 2019 € 31.766 minder
uitgegeven wordt aan VVE gelden dan we aan specifieke
rijksvergoeding ontvangen. Dit heeft vooral te maken met
de subsidie aanvragen voor VVE door de peuterspeelzalen /
kinderopvang. Deze blijven nog achter doordat de
peuterspeelzalen/kinderopvang niet van de een op andere
dag aan de nieuwe VVE richtlijnen kunnen voldoen. (juist
geschoold personeel e.d.) Overigens is deze € 31.766 geen
voordeel voor de gemeente. De rijksbijdrage geldt voor 4
jaar en kan binnen die periode alsnog voor VVE doeleinden
aangewend worden. Na 4 jaar zal een deel van de eventueel
overgebleven gelden teruggestort moeten worden aan het
rijk. Voor 2020 zal er naar verwachting wel meer subsidie
aangevraagd worden door de peuterspeelzalen /
kinderopvang waardoor de verwachting is dat er € 3.266
over blijft die aan de voorziening toegevoegd wordt. Tot aan
de afrekening worden overschotten toegevoegd en tekorten
onttrokken aan de nieuwe voorziening VVE gelden.
De gemeenten ontvangen een structurele bijdrage voor het
uitvoeren van deze wet. Het betreft hier geen
bezuinigingsopgave, maar een aanscherping van de wet.

