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Raadscommissievergadering van: 08-10-2019

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Algemeen
PvdA-GL

In de begroting wordt soms een document genoemd, zoals het
Waterplan en de nieuwe begroting van de coöperatie dat de raad nog
niet is gepasseerd. Er worden dan enkele financiële voorstellen uit
gehaald. In hoeverre bent u het met ons eens dat het lastig is een
inschatting te maken van de juistheid van de gemaakte financiële
keuze?

Idem
PvdA-GL

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

In deze (beleids)begroting komen op verschillende plaatsen
loonkosten voor. Tijdens de behandeling van de laatste Kadernota
was er discussie over het voorstel het bestand aan medewerkers met
2 fte uit te breiden. Door de opstelling van deze begroting is minder
duidelijk hoe met dit punt is omgegaan. Waar in deze begroting is iets
te lezen over voornoemde 2 fte? In hoeverre wordt de omvang van
het aantal ambtenaren de komende jaren, tijdelijk en vast, uitgebreid
en hoe is dit uit deze begroting op te maken?
In onze buurgemeente Scherpenzeel speelt op dit moment een
discussie over de bestuurlijke toekomst, zelfstandig blijven of niet.
Wat ons betreft hebben wij als gemeente Woudenberg belang bij een
zelfstandig Scherpenzeel. Wij blijven als gemeente Woudenberg
immers ook graag zelfstandig en werken daarvoor intensief samen
met (vergelijkbare) gemeentes om ons heen. Wij hopen daarom dat
wij als Woudenberg nog lang met de gemeente Scherpenzeel kunnen
blijven samenwerken.
Is het college het met ons eens dat een zelfstandig Scherpenzeel voor
Woudenberg beter is?
Zo ja, wat kan Woudenberg volgens het college strategisch en
praktisch doen om de gemeente Scherpenzeel te helpen bij het
behoud van zelfstandigheid?

Bij het samenstellen van de begroting wordt elke keer de afweging
gemaakt of documenten, zoals die u noemt, wel of niet al
meegenomen kunnen worden in de nieuwe nog vast te stellen
begroting. In de (meerjarenbegroting) ramen wij verwachte
inkomsten en uitgaven, waarbij als het gaat om bijvoorbeeld te
verlenen subsidies op een later moment het definitieve besluit tot
verstrekking wordt genomen. Het Waterplan wordt overigens
gelijktijdig met de begroting behandeld.
Conform BBV worden personeelskosten begroot bij de producten
waar de werkzaamheden plaats vinden. De uitbreiding van 2 FTE
is nog niet verdeeld over de producten maar komt tot uiting in
programma 5 HRM.

Algemeen (via algemene

Ook werken we als gemeente veel in regioverband samen, zowel in de

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

Het is aan het gemeentebestuur van Scherpenzeel om te bepalen
of zij als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskrachtig zijn
om hun taken zelfstandig uit te voeren. In de nota Strategische
visie op samenwerking heeft u vastgesteld welke pijlers van
belang zijn voor samenwerking. Hierbij gaan we uit van onze eigen
doelen en kernwaarden. Het behouden van onze eigen autonomie,
gedeelde belangen, vertrouwen, gelijkwaardigheid en
betrouwbaar partnerschap zijn een voorwaarde bij (het aangaan
van) samenwerkingsverbanden en relaties. Daar waar wij
samenwerken met Scherpenzeel, blijven deze pijlers ons ijkpunt.
Zie antwoord hierboven. Het is aan het gemeentebestuur van
Scherpenzeel om te bepalen wat strategisch en praktisch nodig is
voor behoud van zelfstandigheid. Indien hiervoor meer
samenwerking wordt gezocht met Woudenberg, zullen wij dit
toetsen aan de pijlers en uitgangspunten in de nota Strategische
visie op samenwerking.
Gemeente Woudenberg werkt opgavegericht samen met andere

Onderwerp

Vraag

Antwoord

beschouwingen)
SGP

Regio Amersfoort als in Foodvalley verband.
Wat is de huidige inzet van het college met betrekking tot Foodvalley
en wat is daarvan de stand van zaken?

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

De reservepositie van de gemeente Woudenberg staat deze jaren
door allerlei omstandigheden en tegenvallers behoorlijk onder druk,
wat de SGP-fractie betreft zijn verdere bezuinigingen nodig om onze
reservepositie weer te herstellen.
Wat ziet het college als lange termijn perspectief voor de financiële
positie van Woudenberg?

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

In het Sociaal Domein ligt een prachtige kerntaak waarin we de liefde
tot onze naasten, de barmhartigheid, ook als gemeente praktisch
gestalte kunnen geven. Het grote beroep dat gedaan wordt op de
Jeugdzorg getuigd van een groot maatschappelijk probleem. In een
aanzienlijk deel van de gevallen zijn (vecht)scheidingen een
onderliggende oorzaak. Wat ons betreft is een stabiel gezin de
hoeksteen van de samenleving en een antwoord op dit
maatschappelijk probleem. Daarom verdienen gezinnen alle steun en
ondersteuning.
Erkent het college dat het grotere beroep op Jeugdzorg voor een
aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door problemen in gezinnen?
Wat kunnen we in de optiek van het college als gemeente meer doen
ter ondersteuning van gezinnen, zowel preventief als reactief?

gemeenten en in de regio’s. Voor wat betreft Foodvalley betekent
dit dat wij actief de samenwerking opzoeken op het moment dat
voor Woudenberg van belang is. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld
de samenwerking op het gebied van de Regiodeals en
Vrijkomende agrarische bebouwing geïntensiveerd. Voorts werken
Regio Amersfoort en Foodvalley actief samen De gemeenten
Barneveld en Bunschoten deelnemers in Regio Amersfoort en
Woudenberg (en andere regio Amersfoort-gemeenten) sluiten aan
bij thema’s in Foodvalley als hier belang bij is. Hierdoor wordt de
samenwerking versterkt en belangen tussen de regio’s worden
gedeeld.
De reservepositie is, gelet op de risico’s, voldoende. De inzet van
het college is erop gericht om ook op lange termijn de financiële
positie robuust te houden. Wat hiervoor nodig is, wordt in iedere
begrotingsronde meegenomen. Met de uitwerking van het
voorgelegde totale pakket aan voorstellen legt het college een
robuuste begroting voor waar binnen eventuele tegenvallers
kunnen worden opvangen.
De problemen van kinderen hangen vaak samen met problemen
in een gezin. De oorzaken van deze problemen zijn echter divers;
(v)echtscheiding maken daar onderdeel van uit. We kunnen echter
niet stellen dat het grotere beroep op de Jeugdzorg 1 op 1
samenhangt met problemen in gezinnen veroorzaakt door
(v)echtscheidingen.

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

Vanuit de gemeente financieren we op dit moment de volgende
vormen van ondersteuning: buurtgezinnen, Homestart, ouderkindcafé, Stevig ouderschap. CDKS is gestart met een begint in
het najaar met een soort werkatelier waarin leden van het ST
samen met partners als Humanitas en Youke gaan kijken welke
ondersteuning nog meer geboden kan worden. Het ST breidt hun
vaardigheden en kennis rond (v)echtscheidingen uit.

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
SGP

Algemeen (via algemene
beschouwingen)
CU
Hoofdlijnen begroting
bladzijde 2 en 3
PvdA-GL

Hoofdlijnen begroting

Het ministerie van BZK heeft een onderzoek gedaan naar de
gemeentebegrotingen van de drie decentralisaties in het Sociaal
Domein. Uit het onderzoek blijkt het volgende: ‘Gemeenten melden
dat ze meer en meer overgaan op ‘reëel’, ‘uitgavengericht’ ramen en
het aandeel gemeenten dat meldt dat [ook] budgetneutraliteit een
belangrijk uitgangspunt is neemt af en ‘gemeenten laten het
uitgangspunt budgetneutraliteit steeds meer los’. Is het college van
mening dat met betrekking tot het sociaal domein we steeds beter in
staat zijn om een reële begroting te maken?
Met betrekking tot de transformatie blijkt uit het onderzoek dat meer
dan de helft van de gemeenten verwacht na 2019 nog één of twee
jaar nodig te hebben om weer een meer stabiele fase/een meer
structurele situatie in het sociaal domein te krijgen. Ongeveer één op
de vijf gemeenten verwacht dat dat sneller gaat en ook ongeveer één
op de vijf gemeenten verwacht dat dat juist meer jaren gaat vragen.
Wat is de verwachting van het college m.b.t. een meer stabiele fase /
structurele situatie in het sociaal domein?
Het overgrote deel van de gemeenten meldt dat er middelen zijn
gereserveerd om de decentralisatierisico’s op te vangen. Ongeveer de
helft van de gemeenten geeft aan dat ze overwegend middelen
reserveren in bestemmingsreserves voor het sociaal domein ongeveer
een derde van de gemeenten overwegend in de algemene reserves.
Het aandeel gemeenten dat er voor kiest om de decentralisatierisico’s
onderdeel uit te laten maken van het totale gemeentelijke risicoprofiel
(waarvoor de algemene reserve wordt aangehouden) en geen
(bestemmings) reserves sociaal domein meer te hanteren, neemt toe.
Op dit moment is de reserve Sociaal Domein leeg. Welk beleidskeuze
(zoals hierboven omschreven) denkt het college in de toekomst te
kunnen en te willen maken?
De voorgestelde bezuiniging op het passend onderwijs geeft ons de
vraag of dit niet averechts werkt. Welk gevolg heeft dit op de langere
termijn, gaan hier meer leerlingen door naar het speciaal onderwijs en
zien we straks de kosten van het leerlingenvervoer oplopen?
De tabel laat over de komende jaren een totale bezuiniging zien van
€1.110.000. In de kadernota is een totaal gesuggereerd van
€1.000.000. In hoeverre is de conclusie terecht dat wat het College
betreft er een keuzemarge is van €110.000 verdeeld over de
verschillend e jaren?

Hoewel cliëntenaantallen en hun specifieke zorgvraag niet exact
te voorspellen zijn, zijn we beter in staat om een reële begroting
ten aanzien van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo te maken.
Hierdoor is onder andere geen aanvullende bijstelling in de
begroting opgenomen ten opzichte van de bijstelling welke in de
kadernota verwerkt is.

Aangegeven wordt dat de kosten van inburgering nu zijn afgestemd

Voorheen ontvingen we dit bedrag rechtstreeks van het COA, en

Gezien de positieve ontwikkelingen in het kader van de
transformatie heeft het college de verwachting na 2019 nog twee
jaar nodig te hebben om een meer stabiele fase te krijgen.

Het is ons beleid om risico’s binnen de algemene reserves op te
vangen en alleen doelreserves in te stellen als risico’s zodanig en
concreet zijn, dat dit nodig wordt geacht.

Het budget Passend Onderwijs is niet bedoeld voor onderwijszorgarrangementen. De bezuiniging heeft geen effect op of meer
of minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. En dit heeft
dus ook geen gevolgen voor het leerlingenvervoer.
De voorstellen tot besparing zijn tot stand gekomen naar
aanleiding van diverse overleggen tussen de verantwoordelijk
ambtenaren en de betreffende portefeuillehouders en aansluitend
de bespreking in het college. Met de uitwerking van het
voorgelegde totale pakket aan voorstellen legt het college een
robuuste begroting voor waar binnen eventuele tegenvallers
kunnen worden opvangen.

bladzijde 3
PvdA-GL

op de taakstelling. Waarom is er voor 2020 extra €11.000 begroot?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 3
SGP

Kosten inburgering
Wat zijn de komende jaren de verwachte aantallen statushouders?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 4
CDA

Waarom kiest het college voor twee noodlokalen die samen 206k
kosten en niet voor een structurele uitbreiding?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 4
CDA

Is het niet goedkoper en efficiënter om nu al 4 lokalen beschikbaar te
stellen? Voordat die gereed zijn is de behoefte concreet.

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 4
PvdA-GL
Hoofdlijnen begroting
Idem
PvdA-GL

T.b.v. de geestelijke gezondheidszorg wordt een onderzoek gedaan.
Zijn de begrote extra kosten van €13.000 hierop gebaseerd? Wanneer
zijn de uitkomsten van bedoeld onderzoek bekend?
Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt, zo wordt aangegeven. Dit
draagt bij aan lagere kosten m.b.t. de participatiewet. Op basis van
welke verwachting is het opnemen van €30.000 per jaar reëel?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 5
PvdA-GL

Er wordt minder doorgerekend aan de coöperatie omdat er minder
ondersteuning nodig is. De redenering kan daardoor zijn dat hier een
positief bedrag zou moeten staan. In hoeverre klopt dat?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 5

Doorbelaste interne kosten aan afvalstoffenheffing en
rioolrecht

betaalden we dit 1 op 1 door aan Vluchtelingenwerk voor de
maatschappelijke begeleiding. Nu ontvangen we dit bedrag via de
algemene uitkering. Deze middelen zijn nog ongewijzigd bestemd
voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
De taakstelling voor 2019 bedraagt 10 (inclusief kinderen). Op
basis van een lagere landelijke instroom van vluchtelingen, zal dit
aantal naar verwachting de komende jaren lager zijn (2-3
gezinnen).
Er is voor gekozen 2 noodlokalen aan te schaffen aangezien op
korte termijn (schooljaar 2019/2020) 2 extra lokalen nodig zijn op
basis van het aantal leerlingen. De prognoses (okt 2018) laten
zien dat vanaf schooljaar 2021/2022 3 extra lokalen nodig zijn en
vanaf schooljaar 2022/2023 4 extra lokalen. Structurele
uitbreiding is niet binnen een tijdsbestek van 8 a 9 maanden te
realiseren, daarom is ervoor gekozen op korte termijn 2 extra
lokalen te realiseren d.m.v. noodlokalen.
Op korte termijn zijn 2 extra lokalen nodig. Op basis van de
prognoses is een 3e en 4e extra lokaal pas nodig vanaf 2021 en
2022. In het nog vast te stellen IHP worden scenario’s
weergegeven hoe verder toekomstige investeringen opgepakt
kunnen worden en wat de financiële consequenties daarvoor zijn.
Per 1/1/20 treedt de Wvggz in werking. Voor de uitvoering daarvan
ontvangt de gemeente € 13.000. Thans wordt uitgezocht hoe
binnen dit budget de uitvoering kan worden geregeld.
Het aantal bijstandsgerechtigden is al enkele jaren stabiel. Gezien
de huidige arbeidsmarkt verwachten we niet dat dit op korte
termijn verandert. De gemiddelde kosten van een uitkering
bedragen € 13.000. We verwachten dat we met een verlaging van
€ 30.000 op het budget schommelingen in aantallen
bijstandsgerechtigden voldoende kunnen opvangen.
Voor de ondersteuning bij de KCC-werkzaamheden bij de
coöperatie heeft de gemeente tijdelijk een externe arbeidskracht
ingehuurd. Vanaf april 2019 is voor de KCC-werkzaamheden een
medewerker bij de coöperatie in dienst gekomen waardoor de
ondersteuning vanuit de gemeente op deze post niet langer nodig
is. Deze kosten waren echter extra kosten voor de gemeente die
zijn opgevangen binnen het budget flex inhuur. Hierdoor laat het
in de begroting 2020 en verder van de gemeente geen positief
effect zien.
De overhead moet op een consistente wijze worden toegerekend.
Deze methode wordt niet door de wetgever voorgeschreven, maar

SGP

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 5
SGP

Is de berekening van de interne kosten een verplichting
rekensystematiek of een lokale keuze?

Doorbelaste interne kosten aan afvalstoffenheffing en
rioolrecht
Wordt deze doorbelasting jaarlijks opnieuw bepaald? Zo niet, wat is
dan de frequentie?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 5
SGP

Doorbelaste interne uren aan grondexploitaties
Heeft deze wijziging nog invloed op de resultaten van de
grondexploitaties?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 5
SGP

Doorbelaste interne uren en interne kosten Een hogere
doorbelasting van gelijkblijvende kosten leidt op een andere plek tot
besparingen. Waarom zijn deze besparingen niet zichtbaar? Waar
wordt dit vrijvallende budget aan besteed?

Hogere kosten openbare
verlichting
Bladzijde 5
VVD

Er is 25.000 euro over het hoofd gezien, hoe kan dit gebeuren

Hogere kosten openbare
verlichting
Bladzijde 5
VVD

Indien een factuur vergeten wordt is er dan geen systeem binnen de
gemeente die dit laat zien?

moet door de raad worden vastgesteld en opgenomen in de
financiële verordening. Deze is bij ons eind 2017 vastgesteld.
De manier van interne doorberekening is sinds de begroting 2018
niet veranderd en wordt gedaan conform onze financiële
verordening.
De percentages van doorberekening hanteren wij sinds 2018 en
zijn gebaseerd op de doorberekening van voor de BBV wijziging in
2017. Deze percentages zijn:
overhead 60% van loonkosten (afval+riool)
50% vegen wegen (afval+riool)
25% Kosten werf voertuigen en terrein (afval
25% kosten gebouw werf (afval)
16,6 % van kosten belastingen (afval+riool)
21% BTW op te maken kosten. (afval+riool)
Stijgen de loonkosten op bijvoorbeeld belastingen dan stijgt ook
de netto interne kostenberekening vanuit belastingen. Uiteraard
blijft het percentage 16,6%
De planontwikkelingskosten in met name Hoevelaar zijn dusdanig
begroot dat deze extra uren daaruit gedekt kunnen worden.
Doordat de werkzaamheden voor Amalialaan, Nijverheidsweg, de
Spoorzone en HGW het bijna gereed zijn hebben de meeste
interne uren ook betrekking op Hoevelaar.
Er is hier geen sprake van gelijkblijvende kosten. Alle kosten
stijgen en worden jaarlijks met hetzelfde percentage belast in de
tarieven. (zie antwoord hierboven). Stijgen de kosten voor
belastingen (progr. 5) met € 10.000 dan is dit een nadeel voor het
product belastingen van € 10.000. In de tarieven van riool en afval
wordt 16,6% van € 10.000 meegenomen. Dit komt in de begroting
tot uiting als extra voordeel op afval € 1.660 en riool van € 1.660.
Het totaal resultaat in de begroting is dan negatief
€ 6.680.
Bij de overgang van CityTec (leaseconstructie) naar ZIUT
(eigendom gemeente) zijn deze kosten niet in beeld geweest. Bij
Lease zijn deze kosten verrekend in het lease bedrag en niet
gespecificeerd, waardoor ze niet inzichtelijk waren.
Als een bedrijf geen factuur stuurt is er geen systeem binnen de
organisatie die dit signaleert. De gemeente werkt niet met een
verplichtingenadministratie. Alleen ingeboekte facturen worden
bewaakt.

Hogere kosten openbare
verlichting
Bladzijde 5 VVD
Hogere kosten openbare
verlichting
Bladzijde 5 VVD
Mindere doorberekening
ondersteuning Coöperatie de
Kleine Schans
Bladzijde 5
VVD

Indien een rekening betaald wordt dan zal een leverancier toch
aangeven dat er een achterstallige betaling is

In dit geval is de factuur in 2018 niet verstuurd, waardoor er ook
geen herinnering verstuurd is door het bedrijf.

Indien bovenstaande correct is wat gaat er dan fout?

N.v.t.

Er worden kosten overgeheveld naar de corporatie; die zijn echter
daar niet goed terug te vinden. Hoeveel stijgen de kosten bij de
corporatie (die uiteindelijk uit dezelfde hand wordt gevoed) ten
opzichte van deze daling?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 6
SGP

Hogere inkomsten gebruik uitvaartcentrum
De huidige opzet van het beheer en de werkwijze met twee
sleutelbeheerders zorgt bij andere uitvaartondernemers voor
terughoudendheid in het gebruik van het uitvaartcentrum en daarmee
niet tot de hoogst mogelijke inkomsten. Gelet op de raadsbrede wens
om die inkomsten juist wel te optimaliseren de volgende vragen:
a. Wat is er op tegen om ook andere uitvaartondernemers die in
Woudenberg een prominente rol vervullen een sleutel te geven en
de dvo te laten tekenen?
b. Hoe voorkomen we hierin niet te statisch te zjin en mee te
bewegen met de ontwikkeling van de opdrachten van
ondernemers?
De afgelopen maanden hebben we verschillende moties bij de
ingekomen stukken zien passeren welke vroegen om, kort gezegd,
meer bijdragen van het rijk. De VNG laat daar recentelijk in het kader
van de troonrede en miljoenennota ook geluiden over horen. Bij de
behandeling van de begroting van de rijksoverheid zal dit wellicht ook
onderwerp van gesprek zijn. U geeft aan dat de bijdragen van het rijk,
bijvoorbeeld van de algemene uitkering, tegenvallen. In hoeverre en
in welke mate zet u stappen richting de VNG en het rijk om te komen
tot een betere ‘honorering’ van de taken welke ook onze gemeente
inmiddels heeft?

De kosten van het in dienst treden van de medewerker voor de
KCC-werkzaamheden bij de coöperatie zijn al verwerkt in de
begroting 2019 van de coöperatie. De conceptbegroting 2019 van
de coöperatie is destijds in de gemeentelijke begroting 2019
opgenomen. In de zomernota heeft een kleine aanpassing naar
aanleiding van de definitieve begroting plaatsgehad.
In het kader van zorgvuldig beheer van het uitvaartcentrum heeft
de Stichting beheer uitvaartcentrum een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de
uitvaartverzorgers Blokhuis en Van Krimpen-Statema (“ de
beheerders”). Hiermee is het dagelijks beheer (incl. sleutelbeheer)
door de Stichting geborgd. Nu de beheerstichting heeft
aangegeven ontbonden te willen worden per 1 januari 2020, biedt
dit tevens de gelegenheid om het sleutelbeheer te heroverwegen.

Hoofdlijnen begroting
Bladzijden 6 en 7
PvdA-GL

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 7
PvdA-GL

Het rijk heeft voor de jeugdzorg voor de jaren 2019 tm 2022 extra
geld toegezegd. Voor een deel van de jaren heeft u een stelpost
opgenomen. Waarom is dit voor 2020 en 2021 niet het geval?

Woudenberg is vertegenwoordigd in de commissie Financiën van
de VNG. Via deze commissie wordt volop met het Rijk gesproken
over de nadelen van de systematiek van het gemeentefonds zoals
deze op dit moment door het Rijk wordt toegepast. Door onze
inbreng in deze commissie brengen wij ook het belang van
Woudenberg in. Ook partijpolitieke lijnen naar landelijke fracties
worden door bestuurders benut. Het college heeft ook de
raadsleden opgeroepen hetzelfde te doen. In hoeverre en in welke
mate de raadsleden dat ook gedaan hebben, is bij ons niet
bekend.
In de meicirculaire zijn de extra middelen Jeugdzorg voor de jaren
2019 tot en met 2021 concreet toegezegd. Zodoende zijn deze
bedragen in de begroting verwerkt en niet als een stelpost. In de
meicirculaire is vervolgens aangegeven dat aanvullend onderzoek
verricht wordt om te bepalen of en zo ja in welke mate,
gemeenten structureel extra middelen nodig hebben.

Om gemeenten in dit kader tegemoet te komen is voor de jaren
erna een richtlijn opgesteld door het kabinet in overleg met de
provinciale toezichthouders. Op basis van deze richtlijn is het
onder voorwaarden mogelijk een stelpost op te nemen voor de
jaren 2022 en 2023. Dit is als zodanig verwerkt in de begroting
2020-2023.
Vooraf hebben we alleen informatief met de Coöperatie
gesproken. Daarnaast is het onderwerp tijdens jaarlijkse
subsidiegesprekken aan de orde geweest als aankondiging dat
bezuinigingen vanaf 2021 aan de orde kunnen zijn. De
organisaties waarvoor een concrete bezuiniging is opgenomen,
zijn geïnformeerd over dit voorstel aan de raad.
Zie antwoord hierboven.

Besparingsopgave bladzijde 9
en 10
PvdA-GL

U geeft aan informatief gesproken te hebben met belanghebbende
organisaties. Welke zijn dat geweest?

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 10
CDA
Besparingsopgave
Pagina 11
CU
ZIE TABEL EN BIJBEHORENDE
UITLEG
Bladzijde 11
VVD

Met welke belanghebbenden is, naast De Kleine Schans, nog meer
gesproken?
Hier staat een overzicht met de diverse besparingen. Is het mogelijk
hier een kolom aan toe te voegen met daarin het totale budget in de
begroting voor dat onderdeel?
Bij kopje Beleid en lichte ondersteuning wordt voorgesteld om
secretariële ondersteuning te schrappen. Is deze besparing besproken
met de bestuurders van de adviesraad?

Dit aangevulde overzicht wordt separaat aan de beantwoording
van deze technische vragen voor de raadscommissie toegestuurd.

ZIE TABEL EN BIJBEHORENDE
UITLEG
Bladzijde 11
VVD

Wat is de verwachte besparing? Met in acht neming dat de gelden aan
de leden van de adviesraad zullen stijgen.

Personeelsregelingen
Bladzijde 11
VVD

Zijn voorgestelde bezuinigen met de OR afgestemd?

De totale subsidie aan de adviesraad bedraagt € 20.000, waarvan
nu € 15.000 aan secretariële ondersteuning wordt besteed.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 15.000 te verlagen naar €
5.000. Deze € 5.000 kan dan ingezet worden om de vacatiegelden
van de leden te verhogen.
De OR is op de hoogte. Afstemming over de regelingen vindt
plaats op het moment dat het advies- of instemmingrecht van
toepassing is.

Bezuinigingstabel
Bladzijde 11
VVD

Binnen product 1 stelt u bezuinigen voor, samenleving. Zijn deze
bezuinigen conform het amendement van 11 juli 2019, welke zegt;
bezuinigingen binnen het sociaal domein alleen met draagvlak van
/met de coöperatie, partners in de regio, maatschappelijke
organisaties en adviesorganen.
Is de tabel SMART gemaakt, oftewel, getoetst op haalbaarheid. Staat
u in voor de genoemde bedragen.

Bezuinigingstabel
Bladzijde 11
VVD

Ja

Programma 1 Samenleving omvat meer dan het sociaal domein.
Voor wat betreft het sociaal domein zijn geen bezuinigingen
opgenomen op de inkoop en het verstrekkingenniveau van hulp
en ondersteuning Jeugdzorg en Wmo.
De haalbaarheid van de potentiele besparing is onderdeel geweest
van de verdiepende interne analyse en de zorgvuldige afweging
welke het college heeft gemaakt bij het opstellen van de

Beleid en uitvoering lichte
ondersteuning
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Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 12
CDA
Bladzijde 12
PvdA-GL
gezondheidsbeleid
Bladzijde 12
VVD
gezondheidsbeleid
Bladzijde 12
VVD

Welke kosten worden er door de adviesraad sociaal domein betaald
vanuit de € 10.000?
Zijn er nog andere organisaties die vanuit de gemeente een subsidie
ontvangen voor secretariële ondersteuning of deze in natura
ontvangen?

voorstellen.
De totale subsidie aan de adviesraad bedraagt € 20.000, waarvan
€ 15.000 aan secretariële ondersteuning wordt besteed.
Voorgesteld wordt om het bedrag voor secretariële ondersteuning
te verlagen met € 10.000.
Nee

Adviesraad Sociaal Domein
Is er vooroverleg geweest met de Adviesraad Sociaal Domein over het
stoppen met de financiering van de secretariële ondersteuning?
Wat vindt die Adviesraad Sociaal Domein hiervan?
Programma coördinator Cultuurhuis; heeft u met de betrokkenen van
het Cultuurhuis hierover gesproken?

Het besparingsvoorstel is met de adviesraad besproken. De
adviesraad begrijpt dat er bespaard moet worden, maar ervaart
de besparing als teleurstellend.

Zo ja, wat was de reactie?

Er is begrip voor de financiële situatie van de gemeente, maar er
was ook teleurstelling over dit besparingsvoorstel.
Het is met het aantal uren van de programma coördinator
mogelijk om de activiteiten zoals deze in de programmering van
2019 zijn opgezet in 2020 te continueren.
De secretariële ondersteuning wordt niet stopgezet, maar
verminderd met 65%. Deze taken worden verdeeld over de leden
die daarvoor gecompenseerd kunnen worden met een hogere
vacatievergoeding. We gaan er vanuit dat alle activiteiten van de
adviesraad hierdoor voortgezet kunnen worden.
De secretariële ondersteuning wordt verminderd van € 15.000
naar € 5.000. De adviesraad begrijpt dat er bezuinigd moet
worden, maar ervaart de besparing als teleurstellend.
Projecten in het kader van het stimuleren van een gezonde leefstijl
zoals, walking football; wandelgroep diabetes challenge; kunst en
cultuurdag voor onderwijs.
Nee, dat is niet mogelijk. De sportformateur is geen structurele
formatie maar een eenmalige subsidie vanuit het rijk. Het
eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/
of regionaal sportakkoord.
De afgelopen jaren gaat over de afgelopen drie jaar. Daarvoor
werden de kosten voor huisvesting over regio Eemland
versleuteld. Vorig jaar waren er extra kosten nodig voor
vervanging meubilair.
De secretariële ondersteuning wordt niet afgeschaft, maar
verminderd. Het voorstel is niet in overleg met de adviesraad

En welk effect heeft dit op de continuering van de activiteiten?
Vergelijkbare vraag over het stopzetten van secretariële
ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein.

De secretariële ondersteuning aan de Adviesraad Sociaal Domein
wordt niet meer verstrekt. Hoe heeft de adviesraad hier op
gereageerd?
U geeft deze aan te halveren, kunt u aangeven welke projecten
hiervan werden gedaan?
Is het mogelijk, los van de financiële consequentie om
gezondheidsbeleid te centraliseren bij de nieuwe sport coördinator

GGD
Bladzijde 13
VVD

U kunt deze verminderen met 5000 euro op basis van dat de kosten
voor huisvesting de afgelopen jaren lager waren. Waarom zijn deze
kosten niet eerder aangepast met de kennis die u heeft.

beleid en uitvoering lichte
ondersteuning

Het afschaffen van de ondersteuning en deze meer bij de adviesraad
neer te leggen, is dat in overleg met de adviesraad?

Ja, het besparingsvoorstel is besproken met de voorzitter van de
stichting Cultuurhuis en de programma coördinator.

Bladzijde 13 VVD
beleid en uitvoering lichte
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Passend onderwijs
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Passend onderwijs
Bladzijde 13
VVD

Zo, ja geen probleem, zo nee, is dit niet conform amendement 11-07,
correct
De leden van de adviesraad kunnen derhalve kiezen voor het niet
uitvoeren van deze taken, of niet meer deel te nemen aan de
adviesraad.
Wat is de rol van de Kleine Schans bij passend onderwijs
Wat voor passend onderwijsprojecten zijn er tot op heden geweest
Wat is hier het resultaat van geweest

Passend onderwijs
Bladzijde 13
VVD
Leerplicht
Bladzijde 13
VVD
Leerplicht
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VVD
Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 13
CDA

Zijn scholen zelf ook niet, financieel, verantwoordelijk voor passend
onderwijs.

Hoofdlijnen begroting
Bladzijde 13
CDA

Zo ja, doen hier al scholen aan mee?

Budget passend onderwijs
Pagina 13
CU
Budget jeugd- en

Welke gevolgen heeft deze bezuiniging op de langere termijn? Gaan
er door deze bezuiniging straks meer kinderen naar het speciaal
onderwijs?
Hier wordt gesproken over prioritering van werkzaamheden. Waar valt

Leerplicht als verantwoordelijkheid ligt bij scholen, waarom
subsidieert de gemeente hier aan mee?
De besparing is 5000 euro, het specifieke bedrag wat wordt
uitgegeven is niet terug te vinden in het document. Dus 5000 euro
van welk bedrag bespaart u?
We lezen hier dat het budget jeugd- en jongerenwerk wordt gekort.
Valt hier de weerbaarheidstraining voor groep 8 ook onder?

opgesteld; wel is het met hen besproken.
Programma 1 Samenleving omvat meer dan het sociaal domein.
Voor wat betreft het sociaal domein zijn geen bezuinigingen
opgenomen op de inkoop en het verstrekkingenniveau van hulp
en ondersteuning Jeugdzorg en Wmo.
Inderdaad. We rekenen daarbij op een gedeeld besef van urgentie
en het samen nemen van verantwoordelijkheid om het sociaal
domein betaalbaar te houden.
Om de samenwerking tussen sociaal domein en onderwijs te
versterken met de bedoeling vroegtijdig antwoord te geven op
hulpvragen en specialistische jeugdhulp te voorkomen.
Lokale taalklas in de tijd van de verhoogde instroom van
statushouders als aanvulling op de officiële schakelklas.
Versterking samenwerking CDKS en onderwijs.
Taalondersteuning dichtbij huis voor kinderen die niet direct bij de
schakelklas terecht konden.
Op alle scholen houdt CDKS nu een spreekuur voor de Intern
Begeleiders en ouders. Op 3 scholen wordt CDKS betrokken bij
zorggesprekken met ouders. Daarnaast zijn er bij 2
kinderopvangorganisaties en 1 school themabijeenkomsten
georganiseerd.
Ja, dat klopt.
Beleid is niet sluitend. In bijzondere gevallen kan vanuit leerplicht
een handreiking gedaan worden om in belang van jongere een
traject in te kopen.
Het budget was 8000 euro.
Het jeugd- en jongerenwerk bestaat uit diverse diensten en
producten. Een van deze producten is het programma ’Maak je
niet druk’. Een besparing op dit budget betekent niet
noodzakelijkerwijs dat dit programma verdwijnt.
Er is interesse vanuit verschillende scholen om de
weerbaarheidstraining dit schooljaar te gaan volgen. Op dit
moment zijn er nog geen scholen die hier mee zijn gestart.
Er zijn geen gevolgen. Er gaan hierdoor niet meer kinderen naar
het speciaal onderwijs omdat het budget niet is bedoeld voor
onderwijs-zorgarrangementen.
De prioritering van werkzaamheden zal plaatsvinden in overleg

jongerenwerk
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aan te denken en wie bepaalt dat?

met Jeugd-Punt en andere relevante partijen.

Coöperatie De Kleine Schans
Gemeente en CDKS werken samen om de zorgkosten in de perken te
houden. Waarom heeft de CDKS dan toch wensen voor uitbreiding
ingediend?

Besparingsopgave
Bladzijde 13
SGP

Coöperatie De Kleine Schans
Welke uitbreidingswensen heeft CDKS ingediend en wat is de impact
van het niet honoreren van deze wensen?

Besparingsopgave
Bladzijde 13
SGP

Budget passend onderwijs
Is de halvering van het budget passend onderwijs in overleg met de
scholen tot stand gekomen? Wat valt er nu concreet weg, ofwel wat
kunnen scholen nu niet meer aanbieden?

Besparingsopgaven
Bladzijde 13
Leerplicht
GBW

Wat gebeurt er met de Dag van de Leerplicht?
Welke activiteiten worden ontplooid, wie is de doelgroep, en wat is
het doel van deze dag? Hoeveel kosten worden geraamd voor deze
dag?

De subsidieaanvraag van de Coöperatie omvatte uitbreiding van
budgetten die samenhangen met het versterken van de
basisinfrastructuur en het aanjagen van de transformatie. Dit zijn
investeringen ‘aan de voorkant’ die hogere zorgkosten ‘aan de
achterkant’ moeten voorkomen. De uitbreiding past daarmee bij
de opgave die de gemeente en CDKS samen hebben om de
zorgkosten in de perken te houden.
De uitbreidingswensen van de Coöperatie omvatten uitbreiding
van budgetten die samenhangen met het versterken van de
basisinfrastructuur en het aanjagen van de transformatie.
Het niet honoreren van deze wensen betekent dat CDKS in dit
kader scherpere keuzes moet maken in wat ze wel en niet kunnen
oppakken.
Nee. De subsidie was bedoeld om bij de start van het passend
onderwijs vanuit de gemeente extra bij te dragen aan de
samenwerking tussen jeugd, onderwijs en zorg en om nieuwe
initiatieven die daaruit voortkomen te ondersteunen. Doordat de
samenwerking nu staat, kan het budget worden gehalveerd.
We richten ons op het bestendigen van de samenwerking tussen
de scholen en de gemeente op het gebied van de leerplicht. Door
goed samen te werken kunnen we beter bijdragen aan het recht
op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in
Nederland.
Op de Dag van de Leerplicht ontvangen alle basisscholen een
attentie van de gemeente. De kosten bedragen ca. 90 euro.

Besparingsopgaven
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Besparingsopgave
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Hoe wordt deze fietsverbinding vormgegeven? Komen er aparte
rijstroken voor fietsers, waar wordt het fietspad gesitueerd, wanneer
wordt het plan gepresenteerd en wanneer is de uitvoering gepland?

Hierover wordt gerapporteerd in de voorgangsrapportage
Projecten Verkeer & Vervoer via de halfjaarlijkse bundel
Voortgangsrapportages projecten en beleids/actieplannen.

Sportbeleid
De bijdrage van sport is in de besparingsopgave opvallend klein.
Welke concrete besparingsmogelijkheden zijn hier op korte en lange
termijn mogelijk?

In de opgave is nu de besparing van 2500 euro opgenomen op
het budget wordt voor incidentele subsidieaanvragen en
evenementen op het gebied van gezonde leefstijl/preventie. De
jaarlijkse subsidies sport worden meegenomen in het algemene
onderzoek naar bezuinigen op de subsidies. Dit moet nog
onderzocht worden, dus hier zijn nog geen concrete besparingen
te noemen.
Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met stichting Beheer
Sportpark De Grift en Stichting ABC over nieuwe overeenkomsten

en voorwaarden. Er is nog geen zicht op of dit besparingsvoordeel
op levert. Dit hangt onder meer af van de gevolgen van de
verruimde BTW-vrijstelling, die pas na dit kalenderjaar echt
inzichtelijk zijn.
Vanuit het subsidiebudget ‘sociale kracht van de samenleving’
betalen we twee partners waar we diensten inkopen. Beiden zijn
tegen het licht gehouden en op beiden achten we een besparing
mogelijk.
De duur van het uitstel van de aanleg van de fietsbrug Griftdijk
hangt af van het moment dat de financiële middelen hiervoor
alsnog beschikbaar en toereikend zijn.

Besparingsopgave
Bladzijde 14/15
SGP

Subsidiebudget sociale kracht van de samenleving
Hoe zijn hier de keuzes gemaakt welke subsidies worden gestopt en
verlaagd?

Uitstel Fietsbrug Griftdijk
Bladzijde 14
CDA

Kan het college aangeven hoe lang dit project uit te wordt uitgesteld?

Uitstel Fietsbrug Griftdijk
Bladzijde 14
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Wanneer kan de fietsbrug Griftdijk wél in het uitvoeringsprogramma
worden opgenomen?

Sportbeleid
Bladzijde 14
VVD

Van het originele budget van 5000 euro, hoeveel projecten werden
daarvan gedaan?

Het aantal projecten varieert per jaar, dit ligt aan de omvang van
de projecten. In 2019 zijn er tot dus ver zeven projecten vanuit dit
budget gedaan. Het maximum te verstrekken bedrag is 1500 euro
per activiteit.

Sportbeleid
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Werd deze 5000 euro volledig gebruikt?

Nee, in 2018 is deze 5000 euro niet volledig gebruikt. Naar
verwachting zal deze in 2019 ook niet volledig gebruikt worden.

Zijn er taken/projecten die mogelijk onder de nieuwe sport
coördinator of zijn projecten geschaard kunnen worden?

Als u de sportformateur bedoelt, is het antwoord nee. De
sportformateur is geen structurele formatie maar een eenmalige
subsidie vanuit het rijk. Het eindproduct van de inzet van een
sportformateur is een lokaal sportakkoord.

IBOR budget
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U stelt 55 tot 60.000 euro voor aan bezuinigingen, uw suggesties
gaan niet verder dan 50% van dit bedrag, is dat correct.

Dat is correct.

U geeft aan dat het verder uitgewerkt dient te worden, maar wat doet
u besluiten bovenstaand bedrag op te nemen.

Er is besloten om een taakstellende bezuiniging op te nemen voor
het IBOR budget.

Er wordt voorgesteld minder te besteden aan sportbeleid. Aan welke
onderdelen wordt gedacht? In hoeverre heeft dit volgens het College
invloed op de gezondheid van de inwoners van Woudenberg?

Het opnemen van de aanleg van de fietsbrug Griftdijk in het
uitvoeringsprogramma hangt af van het moment dat de financiële
middelen hiervoor alsnog beschikbaar en toereikend zijn.
Dit budget wordt gebruikt voor incidentele subsidieaanvragen en
evenementen op het gebied van gezonde leefstijl/preventie.
Voorbeelden zijn de dag van het aangepast sporten en
Woudenberg sportief. Door het budget te halveren kunnen er nog
steeds waardevolle initiatieven worden gesubsidieerd, alleen
minder. Dit zal daarom naar verwachting geen invloed hebben op
de gezondheid van de inwoners van Woudenberg.

IBOR budget
Bladzijde 14
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Integrale veiligheid
Bladzijde 15
VVD

Indien deze 55 tot 60k niet wordt gevonden, wat gaat u dan doen?

De bezuiniging is taakstellend.

Is er een berekening bekend waaruit blijk dat zonder deze subsidie
het feest mogelijk is?

Integrale veiligheid
Bladzijde 15
VVD
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Is het intrekken van de subsidie reeds bekend bij mogelijke uitbaters
van het feest.

Er is geen berekening gemaakt. Er worden meer evenementen
georganiseerd waaraan de gemeente ook geen financiële bijdrage
levert. Om de kosten te kunnen dekken, moet er meer entree
worden geheven.
De huidige organisator is ervan op de hoogte dat het voorstel is
om er voor volgend jaar geen financiële bijdrage door de
gemeente Woudenberg te wordt gegeven.
Ja, wij zijn er ons van bewust dat er eventueel geen evenement
wordt georganiseerd tijdens de jaarwisseling.

Bladzijde 15
CDA

IBOR budget; Kunt u aangeven wat de praktische impact is van deze
bezuiniging? Dit lijkt ons namelijk een bezuiniging met verstrekkende
gevolgen.
Taakstelling subsidies; U gaat dit onderzoeken. Wat is uw insteek?

Bladzijde 16
CDA

De berekening die bekend is bij de VVD heeft als conclusie dat zonder
de subsidie het feest niet mogelijk is. Los van deze berekening, bent u
zich bewust van het feit dat het feest zal ophouden te bestaan.
Indien het feest er niet meer zal zijn, kunt u dan de veiligheid rondom
oud - en nieuw dan garanderen?

Bladzijde 16
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Besparingsopgave
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Over de hele linie bezuinigen?

Besparingsopgave
Bladzijde 16
SGP

Taakstelling gemeenschappelijke regelingen
Wat maakt gelet op de ontwikkelingen de afgelopen jaren en de
discussies hierover dat deze € 10.000 vanaf 2021 realistisch is?

Personeelsregelingen

Aan welke regelingen moeten we denken?

Publicatie gemeentenieuws
Hoe borgen we dat al onze inwoners en belanghebbenden toch het
gemeentenieuws blijven ontvangen?

De gemeente zet een scala van acties en maatregelen in om de
veiligheid rondom out- en nieuw te borgen. Voor al deze
maatregelen geldt dat nooit vooraf kan worden gegarandeerd dat
dit leidt tot een veilig verloop van oud en nieuw zonder incidenten.
Na vaststelling van de begroting door de raad wordt er een plan
van aanpak voor deze bezuinigingsopgave opgesteld. Dit vraagt
om keuzes binnen de uitvoering van het IBOR-budget.
De insteek is tweeledig: waar mogelijk subsidieconstructies
uniformeren en subsidies tegen het licht houden om te kijken of
we onder de huidige omstandigheden de subsidie nog passend
achten.
We houden alle subsidies tegen het licht.
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen zich aanmelden
voor onze digitale nieuwsbrief waarin dezelfde informatie wordt
gepubliceerd als in de papieren versie van het gemeentenieuws.
Daarnaast wordt de informatie uit het gemeentenieuws digitaal
gepubliceerd op onze website. Voor inwoners die minder of niet
digitaal vaardig zijn publiceren we het gemeentenieuws op het
informatiebord aan de gevel van het gemeentehuis. Ook kunnen
inwoners bekendmaking inzien op het gemeentehuis.
De invloed van de gemeente op de begrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen is doorgaans zeer beperkt.
Aangezien meerdere gemeenten om ons heen ook
besparingsopgaven hebben zal Woudenberg steun gaan zoeken
bij andere gemeenten om het bedrag van € 10.000 vanaf 2021 te
realiseren.
Bijvoorbeeld de representatie-, computer-, studiefaciliteiten- en
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Blijven er nog regelingen over om een goede werkgever te zijn?

Besparingsopgaven
Bladzijde 16
Monitoring GBW
Besparingsopgaven
Bladzijde 16
Publicatie gemeentenieuws
GBW

Is er ook op andere terreinen onderzocht of monitoring (de frequentie
ervan) kan worden verlaagd om kosten te besparen?

Publicatie gemeentenieuws
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Bladzijde 16
PvdA-GL

Monitoring
Bladzijde 16
VVD

Is het wettelijk toegestaan publicatie niet langer via (lokaal)
nieuwsblad te laten verlopen?

In hoeverre is een vergunningsaanvrager verplicht aan te tonen dat
de omgeving door de aanvrager op de hoogte is gebracht van een
vergunningaanvraag?

Om minder te hoeven uit te geven aan gemeenschappelijke
regelingen wordt steun gezocht bij andere gemeenten? Op welke
wijze wordt deze steun gezocht? In hoeverre is er dan sprake van een
toename van overlegkosten? In hoeverre weegt dat op tegen de
veronderstelde besparingen?
Is dit te overwegen om volledig in eigen beheer uit te voeren?

beeldschermbrilregeling.
Er blijven voldoende regelingen over om een goed werkgever te
blijven. Er zijn geen regelingen in het geding die wettelijk dan wel
bij cao zijn vastgelegd. De maatregelen worden genomen in de
bedrijfseigen regelingen.
Ja, dat is onderzocht. Voor onderzoeken zoals de
risicoinventarisatie en -evaluatie (ARBO) en het periodiek medisch
onderzoek worden de wettelijke termijnen aangehouden.
Uitsluitend elektronisch bekendmaken kan op dit moment alleen
door het laten vaststellen van een verordening door de
gemeenteraad waarin we aangeven alles elektronisch bekend te
maken. Daarbij zijn enkele uitzonderingen waarvan een
bekendmaking niet uitsluitend elektronisch mag plaatsvinden. Bij
die publicaties zal altijd nog een kennisgeving in de krant moeten
plaatsvinden. Dit komt echter zeer beperkt voor.
Per 01-01-2021 wordt de Bekendmakingswet gewijzigd waardoor
het voor elke decentrale overheidsorganisatie verplicht wordt om
alles elektronisch bekend te maken. Er is dan geen separate
verordening meer voor nodig en alle uitzonderingen vallen
hierdoor weg. Elektronisch bekendmaken is dan de enige manier
waarop rechtsgeldig een bekendmaking geplaatst kan worden.
Alles wat nog in de krant (of op andere wijze) gepubliceerd wordt,
is slechts een service.
In de omgevingsregeling is een aanvraagvereiste participatie
opgenomen. De initiatiefnemer moet aangeven of en zo ja, hoe hij
aan participatie heeft gedaan.
Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale
belangenafweging.
Gemeente Woudenberg is vertegenwoordigd in het algemeen
bestuur en in de ambtelijke overleggen van Gemeenschappelijke
regelingen. Via deze routes kan steun worden gezocht voor
besparingen. Dit vraagt geen aanvullende overleggen.
Deze overweging is gemaakt. De conclusie is dat het uitvoeren
van een medewerkersonderzoek in eigen beheer niet gewenst is.
Omdat het huidige onderzoek een representatieve,
wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst garandeert, eigen
onderzoek geen garantie voor anonimiteit geeft en een
benchmark t.a.v. arbeidsmarkt/aantrekkelijk werkgeverschap mist.
Daarbij levert het geen besparing op. Aan het in eigen beheer

Monitoring
Bladzijde 16 VVD
Monitoring
Bladzijde 16 VVD

Dit zal een extra besparing opleveren van 6000 euro

organiseren van een MO zijn tevens loonkosten verbonden en
dient geïnvesteerd te worden in een ICT toepassing.
Zie vorige vraag.

U dient dan zelf te investeren in een eigen onderzoek, is dat mogelijk?

Zie vorige vraag.

Monitoring
Bladzijde 16
VVD
Programma 1
Samenleving
Bladzijde 21
GBW

Waar is deze 10.000 euro op gebaseerd?

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 21
GBW

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor Buurtbemiddeling en is er
een overzicht te geven van het aantal trajecten en redenen (uiteraard
geanonimiseerd)?

Als u hier de bezuiniging op personeelsregelingen bedoelt, deze
bezuinigingsmaatregel is gebaseerd op de bedrijfseigen
personeelsregelingen.
De exacte invulling van de campagne Comfortabel wonen is nog
niet bekend. Er wordt op dit moment zowel in regionaal verband
als intern gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om te komen
tot de doelen. Er is hiervoor nog geen geld gereserveerd en er zijn
nog geen verplichtingen aangegaan.
Jaarverslag 2018: er zijn 11 bemiddelingen geweest. Belangrijkste
onderwerpen waren geluidsoverlast (4x) en pesten/ treiteren/
schelden/roddelen/lastig vallen/verstoorde relatie (4x).
Daarnaast speelde nog overlast dieren; tuin/buiten problemen;
overlast kinderen;
stankoverlast; vernielingen.
In 2019 zijn er 17 trajecten gestart.

Monitoring
Bladzijde 16
VVD

Met de voorgestelde bezuinigingen raakt het ook dit onderwerp,
correct?

Monitoring
Bladzijde 16
VVD

Kunt u garanderen dat het programma “maak je niet druk” blijft
bestaan?

We streven ernaar om in 2020
duidelijkheid te hebben over
de huidige capaciteit van
sporthal de Camp in relatie
tot de ruimtebehoefte
Bladzijde 22
VVD

Waar doelt u op als u aangeeft duidelijkheid te verschaffen.

Wat houdt de campagne Comfortabel wonen in? Hoeveel geld is
hiervoor gereserveerd en zijn er verplichtingen aangegaan voor deze
campagne?

Het jeugd- en jongerenwerk bestaat uit diverse diensten en
producten. Een van deze producten is het programma ’Maak je
niet druk’. Een besparing op dit budget betekent niet
noodzakelijkerwijs dat dit programma verdwijnt.
De gemeente kan als opdrachtgever bepalen dat het programma
moet blijven bestaan. Het invullen van de bezuiniging vraagt
echter een integrale afweging van alle werkzaamheden t.a.v. het
jeugd- en jongerenwerk. Die afweging wordt door de gemeente en
het jeugd- en jongerenwerk, met input van andere partners als het
onderwijs en CDKS, gedaan.
Met Stichting ABC en de verenigingen is de afspraak gemaakt dat
zij diverse gegevens aanleveren ter voorbereiding op het overleg
met de gemeente. Het gaat hierbij om een cijfermatige
onderbouwing van de urgentie (capaciteitsbehoefte voor de
komende 5 jaar), de noodzaak van de soort uitbreiding (gymhal,
grootte, kwaliteit, inrichting), de kosten van de uitbreiding, de
dekking en exploitatie voor de komende 5 jaar.
Een deel van de gevraagde gegevens dient nog door St. ABC en
de verenigingen aangeleverd te worden. Zodra de gegevens
compleet zijn gaat de gemeente in overleg met St. ABC en de

We streven ernaar om in 2020
duidelijkheid te hebben over
de huidige capaciteit van
sporthal de Camp in relatie
tot de ruimtebehoefte
Bladzijde 22
VVD
We streven ernaar om in 2020
duidelijkheid te hebben over
de huidige capaciteit van
sporthal de Camp in relatie
tot de ruimtebehoefte
Bladzijde 22
VVD

Is er reeds een verzoek gedaan?

verenigingen om duidelijkheid te krijgen over de huidige capaciteit
van de sporthal in relatie tot de ruimtebehoefte.
Zie antwoord hierboven

Zijn de financiële implicaties reeds bekend?

Zie antwoord hierboven

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 22
GBW

U streeft erna om in 2020 duidelijkheid te hebben over de huidige
capaciteit van de Camp in relatie tot de ruimtebehoefte. Wordt er ook
al gewerkt aan financieringsscenario’s?

Programma 1 Samenleving
bladzijde 25
PvdA-GL

Op deze bladzijde staat een tabel waarbij na vergelijking met de tabel
op bladzijde 2 de vraag rijst waarom op bladzijde 2 bij ‘extra bijdragen
RWA’ het bedrag positief staat genoteerd en op deze bladzijde
negatief?
U noemt in de tabel een lagere BUIG-uitkering. De vraag is om deze
BUIG-uitkering toe te lichten, ook in relatie tot het niet voorkomen van
deze uitkering op bladzijde 2
Kunt u een uitgebreidere toelichting geven op de kosten voor
inburgering. Waar zit m bijv. het verschil in 2021 en 2022, in aantal of

Met Stichting ABC en de verenigingen is de afspraak gemaakt dat
zij diverse gegevens aanleveren ter voorbereiding op het overleg
met de gemeente. Het gaat hierbij om een cijfermatige
onderbouwing van de urgentie (capaciteitsbehoefte voor de
komende 5 jaar), de noodzaak van de soort uitbreiding (gymhal,
grootte, kwaliteit, inrichting), de kosten van de uitbreiding, de
dekking en exploitatie voor de komende 5 jaar.
Een deel van de gevraagde gegevens dient nog door St. ABC en
de verenigingen aangeleverd te worden. Zodra de gegevens
compleet zijn gaat de gemeente in overleg met St. ABC en de
verenigingen om duidelijkheid te krijgen over de huidige capaciteit
van de sporthal in relatie tot de ruimtebehoefte.
Het bedrag hoort negatief te staan. Het zijn inkomsten (positief)
bij de algemene uitkering maar in programma 1 negatief omdat
het daar weer uitgegeven wordt.

Bladzijde 25
PvdA-GL
Kosten Inburgering
Pagina 26

Op pagina 2 zijn de uitkeringen participatiewet die wij betalen (210K) en de BUIG uitkeringen die wij ontvangen (+180K)
samengevoegd in 30K voordeel.
In 2019 en 2020 ontvangen we extra middelen (€ 15.157) via de
algemene uitkering voor een betere integratie van statushouders.

CU

in vergoeding vanuit het rijk?

Leefomgeving algemeen
CU

In de vorige begroting werd melding gemaakt van een
parkeeractieplan. Dat zou in 2019 gepresenteerd worden. Wat is hier
de status van?
De kosten HH gaan stijgen per 1-1-2020, wat gaan deze kosten
bedragen voor cliënten?

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 27
GBW
Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 28
CDA

Als we inwoners willen betrekken, is het cruciaal dat de gemeente
daar zijn taalgebruik op aanpast. Wat wordt er nou bedoeld met de
openingszin van programma 2: “Inwoners en ondernemers voelen
zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving”. Graag
uitleg wat het College exact en in begrijpelijk Nederlands verstaat
onder ‘participeren in een functionele leefomgeving’.

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 28
CDA

Is het mogelijk dat de volgende beleidsbegroting wordt geredigeerd
door een copywriter en omgezet naar normale mensentaal?

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 29
CDA
Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 29
CDA

Het College geeft aan in te zetten op burgerparticipatie voor de
kwaliteit van de openbare ruimte.

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 29
CDA

Op welke manier worden zij betrokken?

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 29
CDA

Alleen bij meedenken of ook bij uitvoering?

Bij welke projecten worden burgers concreet betrokken?

Daarnaast vindt een uitname uit de algemene uitkering plaats van
€ 3.379. Met deze middelen worden Landelijke
Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) ingericht waar vreemdelingen
zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een
bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak
wordt geboden.
In de begroting is het Parkeeractieplan opgenomen voor het
begrotingsjaar 2021.
Door het abonnementstarief van € 19,00 per 1/1/20 op alle Wmo
voorzieningen stijgen de kosten voor de gemeente. Cliënten
betalen in het vervolg € 19,00 per maand ongeacht inkomen,
vermogen of gebruik.
Participeren in een functionele leefomgeving wil zeggen dat een
ieder (jong, oud, beperkt of niet) kan en mag meedoen in de
leefomgeving die schoon, veilig, heel en toegankelijk is.

Uiteraard vinden ook wij het belangrijk dat documenten als de
begroting begrijpelijk zijn. We doen dan ook ons uiterste best om
alles zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Helaas kunnen we in
documenten als de beleidsbegroting soms niet voorkomen dat er
lastige woorden in staan. Daarom vertalen we de begroting altijd
naar een persbericht en een infographic, zodat de belangrijkste
informatie begrijpelijk is voor iedere doelgroep.
U kunt denken aan de inrichting van de speellocaties, welke
momenteel wijkgericht wordt uitgevoerd. De ontwikkeling van het
groenbeleidsplan, project klimaatbestendige wijken. Ook acties
zoals inzaaien bijenlint en de groene bewonersinitiatieven zijn
voorbeelden van burgerparticipatie.
Dat is divers en maatwerk per project.
Bij bv het project ‘ inrichting van de speellocaties” gaan we de
wijk in en halen de wensen op bij de jeugd, ouders en
buurtbewoners.
Beiden. Meedenken gebeurt o.a. bij beleidsvorming. De groene
bewonersinitiatieven (plukpark, bijen-, vlindertuin) richt zich meer
op de uitvoering.

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 30
CDA

Wat is het verschil tussen een formele en een informele speellocaties?

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 30
CDA
Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 30
CDA
Rotonde N224/N226
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Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 31
CDA

Plant het College daarbij niet alleen speellocaties voor kleinere
kinderen maar ook voor de oudere jeugd, zoals skatebanen?

Kan het College concrete voorbeelden geven op welke wijze bij de
projecten Nijverheid en Hoevelaar nadrukkelijk aandacht voor het
ontwikkelen van een
Verkeersveilige leefomgeving wordt vormgegeven?

De woonwijken Hoevelaar en Nijverheidsweg worden
vormgegeven als 30km/u zones met drempelplateaus. Daarnaast
blijven de verkeersintensiteiten onder de daarvoor gestelde
normen.

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 31/32
CDA

Hoe worden deze bewonersinitiatieven begroot en zijn criteria
opgesteld waar initiatieven aan moeten voldoen?

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 31/32 CDA
Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 31
CDA

In welke vorm worden deze bewonersinitiatieven gestimuleerd?

Vooralsnog is er een Groen aan de Buurt budget, welke is gevoed
door de gemeente, waterschap en provincie Utrecht. Daarnaast
faciliteert de gemeente daar waar behoefte aan is, bv advisering,
uitvoerings- en beheerwerkzaamheden.
Gedurende de pilot Groen aan de Buurt zijn de criteria van Groen
aan de Buurt gehanteerd. Zie ook www.groenaandebuurt.nl
Bij de doorontwikkeling van de Groen aan de Buurt aanpak zullen
deze verrijkt worden met de ervaringen die we hebben opgedaan
Communicatie speelt hierin een grote rol, welke onderdeel zal zijn
van de doorontwikkeling van de Groen aan de Buurt aanpak.
Handhaving vindt permanent plaats; waar nodig spreken BOA en
politie mensen aan op hun gedrag en daarbij kan een bekeuring
worden geschreven

Beleving verkeersveiligheid
Bladzijde 32
VVD
Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 32
CDA

Bij Betere Verkeersveilige wordt een flink aantal projecten opgesomd
en niet de minste. Mooie ambitie. Kan het College een grove planning
geven in de tijd wanneer deze projecten worden opgepakt?
De aanpassing van de rotonde staat op het programma. Is al duidelijk
wanneer de werkzaamheden zullen starten?

“De politie en de gemeentelijke boa besteden aandacht aan
verkeersveiligheid door, waar nodig, verkeersdeelnemers op gedrag
aan te spreken en eventueel te handhaven.” Ik kan me niet
voorstellen dat bevoegd gezag ‘eventueel gaat handhaven’. Graag
bevestiging dat handhaving permanent plaatsvindt en dat indien
nodig mensen worden aangesproeken op foutief gedrag.
U stelt 24% als toekomstige norm, waarbij 2013 29% was en 2017
26% was. Waarom deze sombere prognose?
Hard rijden als ervaren buurtprobleem is voor het College een
belangrijke indicator. Zo geven bewoners aan de Rozensingel aan dat
er op de Stationsweg en Rozensingel regelmatig te hard wordt
gereden, ook tussen de verkeersdrempels. Meet de gemeente ook
met de lussen regelmatig op verschillende plaatsen in het dorp? Zo ja,

Formeel is een centraler gelegen speelplek uitgerust met
speeltoestellen, informeel is meestal een kleinere speelplek die
aanleiding geeft tot spelen zonder speeltoestellen (bv
stapstammen, speelgroen, rotsstenen etc.)
De oudere jeugd wordt ook uitgenodigd mee te denken over hun
behoeftes op de beoogde speellocaties zodat dit mogelijk kan
worden meegenomen in de uitwerking.
Hierover wordt gerapporteerd in de voorgangsrapportage
Projecten Verkeer & Vervoer begroting 2019-2023 versie 1.
Dit is nog niet bekend. We zijn in overleg met de provincie
Utrecht.

We streven naar een betere beleving van de verkeersveiligheid.
Het is een positieve ontwikkeling als minder inwoners het als
grootste buurtprobleem vinden.
De snelheid wordt door snelheid- informatiedisplays plus floating
car data van de provincie Utrecht periodiek gemeten.
Aan de hand van de resultaten bezien wij of er eventueel
verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden.

Programma 2 Leefomgeving
Bladzijde 33
CDA

wat zijn daarvan de resultaten? Zo nee, kan men meer en op
wisselende plaatsen de lussen inzetten en op wegen waar
stelselmatig in de meetperiode te hard wordt gereden hier
aanvullende snelheid beperkende maatregelen treffen?
Er wordt gesproken over het bedrijf ZIUT dat door SPIE is
overgenomen. Kan het College uitleggen wat ZIUT is (was)? Ik kan
moeilijk de vertaalslag maken van CityTec naar ZIUT naar SPIE.

Tot 2017 was de verlichting eigendom van CityTec en leasde de
gemeente het product “licht”. Met ingang van 01-01-2017 is het
verlichtingsareaal overgenomen door de gemeente en is een
contract met ZIUT aangegaan. Deze partij is later overgenomen
door SPIE. Het contract met ZIUT is overgedragen aan SPIE zoals
gebruikelijk is bij bedrijfsovername.

Programma 3
Bladzijde 36
CDA

Kan het College een concreet voorbeeld geven van een integrale
gebiedsgerichte aanpak?

Hier kunt u denken aan een aanpak tegen fout parkeren in de
buurt, waarbij de buurtbewoners en veiligheidspartners worden
betrokken om een integrale aanpak.

Programma 3
Bladzijde 36
CDA

Kan het College een schets geven hoe een persoon met verward
gedrag wordt geholpen volgens de plannen in deze beleidsbegroting?

Programma 3
Veiligheid
Bladzijde 36
GBW

‘De Zeven stappen aanpak’ Wat houdt deze aanpak in?

Programma 3
Bladzijde 38
CDA
Programma 3 Veiligheid
bladzijde 38 en 39
PvdA-GL

Gewijzigde gemeentelijke bijdrage VRU, dit bedrag daalt de komende
jaren. Is dit een verwachting of een vast gegeven? (is vastgesteld
n.a.v. definitieve begroting VRU)
Het ondermijningsbudget komt hier voor en op andere plaatsen ook
nog. Vergeleken met de bedragen die over de verschillende jaren
gegeven worden zijn deze hier €2.000 lager dan op bladzijde 2. Wat is
hier de onderbouwing van?
In deze paragraaf wordt de opgave van het klimaatakkoord
aangehaald. Hierin worden onder andere de Warmtevisie en de RES
aangehaald. De Warmtevisie zien we later in de begroting terug in de

De notitie aanpak personen verward gedrag is vastgesteld in
september 2018. Dit is een integrale aanpak om te zorgen voor
een preventieve structuur en een sluitende aanpak voor mensen
met verward gedrag, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij
wat al georganiseerd is voor ondersteuning en veiligheid:
voorzieningen/ (werk)processen/ samenwerkingsafspraken etc. Per
1 januari 2020 wordt de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) van kracht.
Dit brengt extra bevoegdheden en plichten mee van het college
van B&W en de burgemeester. Bij de invoering van de wet en de
uitwerking van de procedures wordt rekening gehouden met het
vastgestelde aanpak personen met verward gedrag.
In de aanpak worden jeugdgroepen die overlast veroorzaken in de
openbare ruimte in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een
plan van aanpak ontwikkeld met diverse veiligheidspartners.
Hierbij de worden de zeven stappen, zoals verwoord in de aanpak,
gevolgd.
Dit betreft een verwachting.

Programma 4
Bladzijde 41
CDA

Hier worden alleen de wijzigingen t.o.v. de kadernota aangegeven.
De € 2.000 structureel was al in de kadernota verwerkt evenals de
€ 25.000 incidenteel. Deze € 25.000 komt hier echter weer terug
omdat deze overgeheveld is naar personeelskosten.
Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar
voor de ondersteuning van het RES-proces in de regio. Deze
middelen geven de regio’s een financiële basis om samen met

vorm van een kostenpost in 2020 (FB3), de RES echter niet. Heeft
Woudenberg ook kosten begroot voor de invulling van de RES?
Zo ja, waar kunnen we die terug vinden?

verschillende partners in de regio te werken aan de concept RES
en RES 1.0.
Zie hierboven

Het College geeft aan ‘de komende jaren’ te bekijken hoe
Woudenberg vorm kan geven aan de circulaire economie. Kan het
College specifiek aangeven wanneer en met welk onderzoek of
beleidsplan men daar dan naar gaat kijken?
Het College schrijft: “We willen graag mogelijkheden creëren voor
(startende) ondernemers die ruimte nodig hebben voor hun bedrijf.”
Kan de gemeente ook zeggen waar die startende ondernemers
gevestigd zouden moeten worden en op welke termijn?

Circulaire economie nemen wij als thema in de actualisatie van
het Duurzaamheidsplan mee worden genomen in de actualisatie
van het duurzaamheidsplan die het einde van het jaar gereed zal
zijn.
Zie memo van college: (On) mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding
en -vestiging in Woudenberg op de korte termijn, van april 2019 te
vinden in de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 23
mei.

Maatschappelijk effect 1
Pagina 41
CU
Maatschappelijk effect 2
Pagina 42 CU
Programma 4
Ruimte, Wonen en
ondernemen
Bladzijde 42 GBW
Programma 4
Bladzijde 43 CDA
Programma 4
Bladzijde 43
CDA

Hier worden de RES en de Warmtevisie genoemd. Onze eigen
expeditie duurzaamheid is alweer wat jaartjes oud. Wanneer is de
actualisatie van dit plan gereed?
Naar verwachting worden er in 2020 zo’n 159 woningen gebouwd.
Wat is de stand van het aantal gebouwde woningen in 2019?
Realiseren van kleine (tijdelijke) woningen gaat in 2020 verder
uitgewerkt worden. Is er in 2019 ook al enige actie op dit punt
(geweest)?

Zie hierboven. Eind dit jaar is de actualisatie gereed.

Programma 4
Bladzijde 43 CDA
Programma 4
Bladzijde 44
CDA

Moet je dan niet juist een groeidoelstelling opschrijven?

Programma 4
Bladzijde 41
CDA
Programma 4
Bladzijde 41
CDA
Programma 4
Bladzijde 41
CDA

Programma 4
Ruimte, wonen en
ondernemen

Bij de indicatoren lokale werkgelegenheid lezen we dat Woudenberg
blijkbaar 5.400 arbeidsplaatsen telt.
Waarom is gekozen voor behoud arbeidsplaatsen als het College in
hetzelfde programma startende ondernemers wil faciliteren?

In de begroting wordt aangegeven dat men verwacht in 2020 meer
vergunningen te verlenen en daarmee €25.000 meer aan leges kan
innen. In de indicatoren (pagina 43) wordt er echter aangegeven dat
men zowel in 2020 als in 2021 meer aanvragen voor
omgevingsvergunningen verwacht. Wat is de reden dat deze
verwachte trends niet samen lopen?
Op welke wijze wordt de verlaging van de lonen zoals aangegeven in
het overzicht ‘Wat gaat het kosten’ met €53.820 per jaar gerealiseerd
worden?

Op dit moment zijn er, in 2019, circa 75 woningen gerealiseerd.
Jazeker, naast een locatieverkenning zijn er gesprekken gevoerd
met de gebruikers van een mogelijke locatie en tevens worden er
momenteel concrete stappen gezet voor één van de locaties. U
wordt hierover in Q4 geïnformeerd.
Dat klopt. Bron: Economische monitor regio Amersfoort.
Op dit moment is het werkgelegenheidscijfer op het hoogste
niveau in de afgelopen 10 jaar. Vanaf 2016 is een stijgende lijn te
zien, het kan best dat die nog doorzet maar er kan net zo goed
een terugslag komen. Daarom is ervoor gekozen te streven naar
behoud van arbeidsplaatsen. Het gaat hier om streefcijfers, niet
om een indicator.
Zie antwoord vorige vraag.
Doorberekening in 2021 e.v.is niet gedaan omdat in 2020 de
legesverordening vanwege de komst van de Omgevingswet
herzien moet worden.

Vorig jaar is een medewerker vertrokken. Een deel van zijn
werkzaamheden wordt nu uitgevoerd door de RUD. Het restant
wordt ingezet voor applicatiebeheer maar dit valt onder overhead

Bladzijde 44 GBW
Omgevingswet
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Programma 5
Bladzijde 48
CDA

Volgens het plan van aanpak worden diverse verordeningen
aangepast aan de Omgevingswet. Is al bekend wanneer deze ter
besluitvorming naar de raad komen?
Initiatieven van inwoners ‘stimuleert de gemeente inwoners zelf actief
te zijn in het verbeteren…’ Hoe doet de gemeente dit?

Wat kost het en wat levert het op?
Programma 5
Bladzijde 48
CDA

Wat betekent het om een netwerkpartner te zijn? ‘we investeren in
het omgevingsbewustzijn van onze medewerkers’, hoe wordt dat
gedaan en wat zijn de kosten ervan?

Programma 5
Bladzijde 49
CDA

Programma NL DIGIbeter en de VNG
‘We doen mee met de VNG initiatieven’ Is er inzicht in wat dit tot nu
toe heeft gekost en wat het heeft opgeleverd?

Programma 5
Bladzijde 49
CDA

Common Ground
Wat betekent de deelname van Woudenberg hieraan?

bij programma 5.
Als de aanpassingen van de verordeningen formeel moeten
worden bekrachtigd, wordt er naar gestreefd om deze in 1
verandervoorstel aan de raad voor te leggen. Dit zal dan in Q4
2020 zijn.
Dit doen wij door proactief te communiceren over bestaande
initiatieven en over de manier waarop wij inwoners kunnen
faciliteren als zij een idee hebben voor hun buurt. Ook faciliteren
wij regelmatig bijeenkomsten waarbij inwoners hun ideeën voor
hun buurt met ons kunnen delen.
Op dit moment zijn hier geen structurele kosten aan verbonden.
Wel zien we steeds vaker dat inwoners bereid zijn mee te denken
over en/of zelf aan de slag te gaan voor hun buurt.
Twee medewerkers van het team communicatie hebben de
opleiding tot Factor C-trainer gevolgd. Deze methode is gericht op
omgevingsgericht communiceren. De medewerkers zijn in staat
het maken van stakeholdersanalyses te faciliteren en samen met
medewerkers de belanghebbenden in kaart te brengen. Op deze
manier worden alle belanghebbenden van een project/initiatief in
kaart gebracht en kan er op maat gecommuniceerd worden met
alle doelgroepen. Hier zijn geen structurele kosten aan verbonden.
De kosten zijn afhankelijk van het communicatiemiddel dat per
doelgroep wordt ingezet.
De kosten voor de landelijke initiatieven (waaronder
kennisontwikkeling, pilots en collectieve landelijke
aanbestedingen) van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
(vastgesteld in de ALV van de VNG) is voor elke gemeente
vastgesteld op 3 euro/jaar per inwoner, vanaf 2018. Woudenberg
heeft tot op heden ingetekend op 2 landelijke aanbestedingen:
van GT Connect (telecommunicatiediensten tegen een zo scherp
mogelijk tarief) en GGI veilig (verhogen van de digitale
weerbaarheid). Deze aanbestedingen moeten nog gaan lopen.
Derhalve is hierop nog geen concrete financiële opbrengst in te
boeken. De veronderstelling is dat deze collectieve
aanbestedingen betere voorwaarden en lagere tarieven
opleveren.
Op dit moment is Common Ground nog een concept dat vooral
ook door leveranciers dient te worden ingevuld. Er zijn nog geen
applicaties die al volgens die nieuwe inzichten zijn ontwikkelend.
Woudenberg volgt de Common Ground-ontwikkelingen en vraagt

Programma 5
Bladzijde 49
CDA

Wat is het doel hiervan?

Programma 5
Dienstverlening
Bladzijde 49
GBW

Common Ground, zijn hiervoor kosten begroot, en is een inschatting
te maken hoelang deze ontwikkeling in beslag zal nemen?

Programma 5
Bladzijde 52
CDA

Indicatoren
Rapportcijfer dienstverlening was in juni 2016 een 7,7. Doelstelling is
een 7,5. Wat is daarvoor de reden?

Programma 5
Bladzijde 52 CDA
Programma 5
Bladzijde 52
CDA

Komt dat door besparingen, en zo nee waarom is het doel niet hoger?

Programma 5
Bladzijde 54
CDA

Stelpost btw compensatiefonds: is dit realistisch? De bedragen gaan
nominaal fors omhoog.

E-diensten: wat is de uitkomst van de telling in Q1, en waarom stijgt
de doelstelling niet per jaar?

dit bij nieuwe software aanbestedingen de stavaza uit bij
leveranciers.
Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICTsystemen ontwerpen, bouwen en beheren. Common Ground gaat
uit van de gedachte van een gezamenlijk gegevenslandschap en
stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te
besparen. Met Common Ground komt het principe van eenmalige
opslag van gegevens en meervoudig gebruik binnen handbereik.
Dat heeft (op termijn) tal van voordelen, zoals de mogelijkheid om
kosten te besparen en sneller en gemakkelijker te beheren en te
innoveren.
En minder afhankelijk te worden van de softwareleveranciers.
Er zijn geen aparte kosten voor Common Ground begroot. Het is
(ook landelijk) nog niet duidelijk of Common Ground tot extra
kosten gaat leiden. De verwachting is dat het nog wel 5 a 10 jaar
duurt tot een substantieel aandeel van de softwareapplicaties op
basis van Common Ground beschikbaar zijn.
Voor 2016 stond de doelstelling op een 7. Dit is vanaf 2017
omhoog bijgesteld na de uitkomsten van het onderzoek eind 2016,
de geactualiseerde visie op dienstverlening en het overall
rapportcijfer van 7,7: het gemiddelde van de klanttevredenheid na
dienstverlening aan de balies, telefonisch en via de website.
Nee. Zie vorige vraag.
De beschikbare diensten die softwareleveranciers aanbieden en
waarmee klanten volledig digitaal een product/dienst kunnen
aanvragen met of zonder het
gebruik van DigiD en Ideal, stond in Q1 op 4. Woudenberg start in
oktober met de implementatie van deze 4 diensten. Dit zijn 4
‘burgerzakenproducten’. Het aantal is gebaseerd op de prognose
die leveranciers voor deze diensten afgeven. Deze staat
momenteel op 10 e-diensten.
Naast de E-diensten zijn er ook E-formulieren beschikbaar op de
website waarmee klanten digitaal producten en diensten
aanvragen met of zonder het
gebruik van DigiD en Ideal. Deze aanvragen plaatsen wij na
ontvangst handmatig in de digitale systemen.
De stelpost BTW compensatiefonds die in de begroting 2019-2022
opgenomen is wordt hier gecorrigeerd naar 0.
Dit betekent dus dat wij niet langer rekening houden dat er in
2020 een extra uitkering komt in het gemeentefonds omdat er
geen ruimte meer onder het BTW plafond zal zijn.

Programma 5 Dienstverlening
bladzijde 54 tm 56
PvdA-GL

Voor de loonkosten wordt voor 2020 zo te lezen in de tabel een
positief bedrag van €1.631 opgenomen en voor de jaren daarna een
negatief bedrag van € 23.369. Op bladzijde 56 staat ook een tabel.
Deze tabel is voor ons onduidelijk, ook in relatie tot de eerder
gegeven tabel in dit programma. Hoe zijn de bedragen van de tabel
op bladzijde 56 tot stand gekomen? Wat is de (cijfermatige)
onderbouwing van de bedragen bij de jaren 2021 tm 2023? Op welke
manier kunnen de bedragen op bladzijde 53 vanuit deze gegeven
berekend worden?

De tekst bij de tabel op blz. 56 is inderdaad niet duidelijk. Hier
worden de gevolgen van budgetverschuivingen van personeel en
verzekeringskosten door elkaar gehaald. De tabel gaat alleen over
verzekeringskosten.
In de regel hieronder staat het overzicht behorende bij de
personeelskosten.
De loonkosten 2020 worden doorgetrokken naar de volgende
jaren. Het ondermijningsbudget van € 25.000 is alleen
beschikbaar gesteld voor 2019 en 2020.
De loonkosten zijn wel voor alle jaren vanaf 2020 geraamd.

Programma 5
Bladzijde 57
CDA

De stijging van de afvalstoffenheffing is enorm. En wordt er niet
uitgegaan van te kleine gezinnen?

Er is in beeld gebracht wat de te verwachten kosten zijn en wat
de inkomsten zijn als de tarieven niet stijgen.
Aan de hand van de laatste cijfers en aantallen huishoudens zal
uiteindelijk het definitieve tarief voor 2020 berekend worden en in
de legesverordening opgenomen die de raad in december
vaststelt.

Programma 5
Bladzijde 57
CDA
Algemene dekkingsmiddelen
Bladzijde 59 en 60
PvdA-GL

Lokale heffingen
Bladzijde PA-4
SGP
Lokale heffingen
Bladzijde PA-4
SGP

6 Keer lediging per jaar is voor gezinnen namelijk niet realistisch. Ziet
het College ook een risico dat de kosten voor gezinnen in de praktijk
nóg hoger worden?
Als we tabel vergelijken met die op bladzijde 3 is niet helder hoe een
vergelijking gemaakt kan worden van de twee algemene uitkeringen
(bladzijde 3) met de totale algemene uitkering (bladzijde 59) en hoe
de correctie OZB en de opbrengsten OZB (bladzijde 59) gesaldeerd
kunnen worden om dat saldo te kunnen vergelijken met wat wordt
vermeld op bladzijde 3. Kunt u dit toelichten?

Lokale lastendruk
In de tabel staat dat de lastendruk stijgt met € 44 respectievelijk € 55.
De afvalstoffenheffing stijgt echter met € 76 (140 l) of € 87 (240 l) en
de rioolheffing met € 5, samen dus € 81 of € 92. Is er bij de OZB dan
sprake van een forse daling per huishouden? Hoe zit dit?
Lokale lastendruk
Hier staat bij de beleidsuitgangspunten niet alleen het streven naar
100% kostendekkendheid genoemd, maar ook het uitgangspunt dat
de lokale lastendruk in principe niet meer stijgt dan de

Het gemiddelde van 6 ledigingen is gebaseerd op de werkelijke
cijfers 2018.
In de praktijk zijn er altijd afwijkingen naar boven en naar
beneden. Ook voor grotere gezinnen lijkt het gemiddelde van 6
ledigingen haalbaar (uitzondering bij luiergebruik)
De toelichtingen bij de programma’s geven alle cijfers weer.
Enkele cijfers in de inleiding zijn samengevoegde cijfers.
Zo zijn de OZB opbrengsten op pagina 3 de samengevoegde OZB
cijfers van de algemene dekkingsmiddelen.
De algemene uitkering kent ook doeluitkeringen waarbij de
positieve inkomsten bij de algemene dekkingsmiddelen horen en
kosten bij de programma’s. In de inleiding zijn de extra inkomsten
voor WSW in programma 1 terecht gekomen.
De lokale lastendruk 2019 is een berekening van de COELO en
2020 is een berekening van onszelf. Het verschil zit waarschijnlijk
in de gemiddelde WOZ waarde waar mee gerekend wordt. Wij
gaan uit van een woning van
€ 300.000 tegen het te verwachten rekentarief.
Uitgangspunt is dat de lokale lastendruk in principe niet meer
stijgt dan de inflatiecorrectie. De afgelopen drie jaar zijn de
tekorten bij de afvalstoffenheffing uit de egalisatievoorziening
gehaald waardoor het uitgangspunt van niet meer stijgen dan de

PA 4
CDA

PA 4 ev.
CDA

Paragrafen pa6
Afvalstoffenheffing
CU

inflatiecorrectie. Met de nu voorgestelde tarieven lijkt er sprake van
een stijging van 6%-7%, ruimschoots hoger dan de inflatiecorrectie.
Zijn er mogelijkheden om de stijging van de afvalstoffenheffing wat
geleidelijker in te voeren, zodat we ons meer aan dit
beleidsuitgangspunt houden?
Lokale heffingen woningen: treft het College nog maatregelen, al dan
niet van financiële aard, nu bekend is geworden dat een aantal
huishoudens en bedrijven al enkele jaren geen OZB-factuur hebben
ontvangen?
Kan het College voorrekenen wat het cumulatieve effect is van de
voorgenomen stijging van de lokale heffingen voor wat betreft:
rioolheffing, afvalstoffen en hondenbelasting voor een gezin,
bestaande uit 4 personen en een hond – zowel voor een gezin met een
koopwoning als een gezin met een huurwoning?
In de zomernota zijn we akkoord gegaan met de tijdelijke verhoging
van het vastrecht om het tekort in 2019 te compenseren. Het lijkt er
op dat we dit nu nog een keer gaan besluiten. Graag een toelichting

inflatiecorrectie uitgevoerd kon worden. Zodra de
egalisatievoorziening op is, zullen zo snel mogelijk de tarieven
aangepast moeten worden om het beleidsuitgangspunt 100 %
kostendekkendheid uit te voeren.
Er worden zowel direct als na de overgang naar Veenendaal
maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dit niet meer
voorkomt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de
Dienstverleningsovereenkomst en de Service Level Agreement
die wij sluiten met Veenendaal.
Deze voorbeelden (exclusief hond) staan op pagina FB17. Op
FB16 staan de tarieven 2019 en 2020 met daarbij de
hondenbelasting.
In 2019 blijken de heffingen niet kostendekkend. Bij de zomernota
is besloten om het tekort van 2019 alsnog te heffen door de
tarieven de komende jaren met € 10 te verhogen.
Het is de bedoeling dat in 2020 de heffingen weer kostendekkend
zijn. Dit kan alleen door de tarieven aan te passen.
Bovenop de voorgestelde tarieven voor 2020 komt dan nog de
tijdelijke verhoging van €10

Paragraaf A
Lokale heffingen
Pa7
PvdA-GL
Paragraaf lokale heffingen
Bladzijde PA 8
GBW

De toeristenbelasting zal jaarlijks stijgen met 2%. Wat zijn de
opbrengsten voor de achter-eenvolgende jaren als deze verhoging 3%
is, en wat voor de opeenvolgende jaren als deze 4% is?

Paragraaf
Weerstandsvermogen
Bladzijde PA 10
GBW
PA 13

In deze tabel wordt gesproken over garantstellingen particuliere
hypotheken. Zijn dit uitsluitend de startersleningen?

De stijging van de afvalstoffenheffing en rioolrecht gaat waarschijnlijk
zorgen voor meer kwijtscheldingsverzoeken. Denkt u dat ook, en is
daarop geanticipeerd?

Het eigenlijke risico bij Volksgezondheid en Groen wordt geschat op

Overigens worden de definitieve tarieven bekend bij de
legesverordening, die jaarlijks wordt vastgesteld in december.
1% komt ongeveer neer op € 2.100.
3% komt ongeveer neer op € 6.300.
4% komt ongeveer neer op € 8.400.
Of het aantal verzoeken stijgt, is niet te zeggen. Het aantal
daadwerkelijke kwijtscheldingen zal niet zomaar stijgen want dit
is inkomensafhankelijk. Het totaalbedrag van kwijtscheldingen zal
wel stijgen simpelweg omdat de tarieven stijgen. Hier is en wordt
rekening mee gehouden. Overigens betreft het totaalbedrag van
kwijtscheldingen een relatief klein deel van de opbrengst.
Nee, dit zijn niet de startersleningen.
Het gaat om oude hypotheken die nog ontstaan zijn in de tijd van
de gemeentegaranties. (later overgegaan in Nationale hypotheek
garanties)
In de begroting is voor 2020 en 2021 extra budget binnen het

CDA

€50.000, maar vanwege de kans van 60% wordt het bedrag
afgeschaald naar € 30.000. Dit bedrag wordt volgens het raadsbesluit
van 24 januari 2019 echter volledig voor de bestrijding van de
eikenprocessierups gereserveerd, terwijl ook MKZ één van de
genoemde risico’s is. Moet er niet een extra risicobedrag worden
gereserveerd bovenop de nu volledig en specifiek voor de rups
geoormerkte € 30.000? Voor andere eventuele risico’s is immers geen
geoormerkt budget beschikbaar.

IBOR programma voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
Dit is de eerste dekking voor de kosten. De verwachting is dat dit
voldoende is.

PA-13
Leefomgeving
Processierups
CDA

Hoe is het effect van de klimaatverandering ten aanzien op de
begroting onderzocht en zijn er onderzoeksgegevens en
onderzoeksresultaten beschikbaar?

Klimaatverandering laat zien dat plagen zoals eikenprocessierups
steeds vaker voorkomen. Daarom is de inschatting van de kans
dat het risico zich in de volle omgang voordoet op 60% (= groot)
gezet.

PA 14
CDA

De gemeente Woudenberg heeft ten behoeve van het WSW een
achtervangpositie ingenomen voor een totaal bedrag van €
42.000.000. Klopt dit bedrag wel?

Het exacte bedrag eind 2018 was € 39,9 miljoen.
Bij niet nakomen van betalingsverplichtingen door de
woningbouwverenigingen kunnen gemeenten gevraagd worden
om een renteloze lening te verstrekken. De kosten die dan voor
de gemeente blijven zijn de rentekosten. De kans dat dit gebeurt
schat het waarborgfonds in op zeer klein, zelfs als theoretisch
risico.
Het bedrag waarover het risico berekend is, is een typefout. Het
risico bedrag dat is opgenomen, is echter toereikend en zelfs aan
de hoge kant. Het juiste bedrag wordt verwerkt in de begroting
die wordt vastgesteld in de raadsvergadering.

PA 16
CDA
Paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen
Bladzijde PA 23
GBW

Groot onderhoud; Kunnen wij een statusupdate ontvangen van het
wegenbeheerplan?
De gemeente is mede eigenaar, samen met Vallei Wonen van het
complex de Schans. Is dit inclusief de appartementen? Zijn er
mogelijkheden om het eigendom van de gemeente te verkopen, en
wat zouden de consequenties hiervan kunnen zijn?

Besparingsopgaven
Algemene vraag, geen
Bladzijde beschikbaar
GBW

In navolging van opmerkingen GBW fractie tijdens de behandeling
zomernota:
Op heel veel terreinen wordt gebruik gemaakt van inhuur van bureaus
om onderzoeken te doen die al dan niet op korte termijn opbrengsten
of besparingen moeten opleveren
dan wel beleidsondersteunend moeten zijn. Zie daarvoor bijgaande
lijst. Op korte termijn

De werkzaamheden voor de uitvoering van het wegbeheerplan
(2019-2023) zijn aanbesteed. Momenteel is de uitvoering gestart.
De gemeente is samen met Vallei Wonen eigenaar van De
Schans. Vallei Wonen en particulieren zijn eigenaar van de
appartementen. De gemeente is op dit moment niet voornemens
om het gemeentelijk deel te verkopen. De gemeente heeft
daarom niet in beeld welke mogelijkheden er zijn.
Wij hebben door u opgestelde lijst tegen het licht gehouden.
Onderaan deze tabel vindt u daarop een korte reactie. In alle
gevallen dat budget in de begroting of in separate voorstellen
wordt aangevraagd, hebben wij getoetst of deze onderzoeken
noodzakelijk zijn (wettelijk of om onze doelen te bereiken) en of
wij deze onderzoeken in eigen beheer kunnen uitvoeren dan wel
inzet van externe deskundigheid nodig is.

veroorzaken deze onderzoeken echter extra kosten. Vraag is of het
College eens wil kijken naar deze en nog op te starten onderzoeken en
kritisch wil kijken of deze wel op korte termijn de gewenste
besparingen gaan opleveren c.q. de gewenste bijdragen aan
beleidsdoelen gaan opleveren. Als dit niet het geval is zou uitstel of
afstel misschien wel de beste optie zijn. Graag een korte
inventarisatie/aanvulling van de lijst van het College.
PA 32
CDA

Hoeveel fte’s beoogt het College aan te trekken met het budget voor
de flexibele schil?

PA 32
CDA

Eerder heeft het College de wens geuit om 2 extra fte aan te trekken
voor beteugeling van de werkdruk. Kan het College duidelijkheid
verschaffen hoeveel extra functies er nu eigenlijk worden gecreëerd?
We lezen namelijk dat er een nieuwe functie wordt gecreëerd voor
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt en flexibele schilmedewerkers.

Deze flexibele schil maakt onze organisatie meer wendbaar en
kostenbewuster. De vaste kern is structureel begroot. Project- en
tijdelijke budgetten zorgen voor dekking van de flexibele schil,
waarbij bij ieder project of innovatie de afweging wordt gemaakt
op welke wijze dit wordt aangepakt en welke financiële dekking
hiervoor gevonden wordt. Hiervoor wordt het budget flexibele
schil benut, vrijval van salariskosten als gevolg van vacatures,
budgetten in de begroting of projectbudgetten. De inzet van de
flexibele schil is flexibel en kan niet vertaald worden naar aantal
fte’s.
De uitbreiding in FTE. is noodzakelijk omdat onze organisatie in
en voor ons dorp werkt aan complexe opgaven: de inzet op
energietransitie, ontwikkeling van het landelijk gebied, de nieuwe
omgevingswet en de versnelling van de transformatie in het
sociaal domein en de steeds stengere eisen voor
informatieveiligheid en automatisering. Daarnaast groeit onze
gemeente en dit leidt tot meer dienstverlening aan inwoners en
ondernemers.
Deze ontwikkelingen, samen met de al langdurig ervaren te hoge
werkdruk en de toegenomen arbeidsmobiliteit maken het
noodzakelijk dat we de formatie (structureel) uitbreiden met 2 fte
(=€160.000). Deze uitbreiding kan ook flexibel worden ingezet,
zoals beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering.
Binnen de formatie proberen we zoveel mogelijk ook ruimte te
creëren voor medewerkers die een steuntje in de rug nodig
hebben op de arbeidsmarkt, bijv. in het kader van de
Banenafspraak. Dit zijn geen extra formatieplaatsen maar deze
medewerkers verrichten wel aangepaste werkzaamheden. Dit
vraagt extra inzet en tijd van de overige medewerkers.

PA 32
CDA

Komen deze formatieplaatsen bovenop de 2 extra fte waarover eerder
is gesproken? De Raad heeft namelijk ingestemd met de 2 fte extra,
nu lijken er ineens nog meer medewerkers (al dan niet tijdelijk) te

Nee, dit betreft de 2fte zoals opgenomen in de Kadernota 2022023.

Grondbeleid
PA 50
CDA

Grondbeleid
PA 50
CDA

worden aangetrokken.
Na het opmaken van de grondexploitatie Spoorzone locatie A2 is er
onzekerheid ontstaan of de Kwantum zich nog wel wil vestigen in
Woudenberg lezen wij. Met de ontwikkelaar zal bekeken worden of dit
consequenties heeft voor Spoorzone A2. Heeft het college niet al
aangegeven dat Kwantum definitief afziet van vestiging op Spoorzone
locatie A2?
Wanneer verwacht het College uitsluitsel over de consequenties?

FB 6 Processierups
CDA

Er is rekening gehouden met twee keer 15.000 voor 2020 en 2021,
verwacht het college dat dit probleem in 2022 is opgelost?

FB 6
CDA

Waarom is er rekening gehouden met 30.000 terwijl het financieel
risico 50.000 is, als hier sprake van is, dan vallen de kosten
waarschijnlijk hoger uit?

Klopt. De teksten zijn gebaseerd op herzieningen van april 2019.
Zowel in de jaarrekening 2018, kadernota en begroting 200
worden de uitgangspunten van deze herzieningen gebruikt.
Latere ontwikkelingen (niet financieel) hadden in de tekst
aangepast moeten worden.
De beoogde ontwikkelaar heeft tot uiterlijk eind 2019 de tijd
gekregen om met een concreet initiatiefplan met handtekeningen
van beoogde gebruikers te komen.
Aan de hand van dit initiatiefplan kan het college voor 1 april
2020 een besluit nemen.
Nee, maar wel sterk in aantal teruggedrongen door de
preventieve bestrijding.
Elke jaar (dec. 2019 en dec. 2020) zal aan de raad de resultaten
gerapporteerd worden. In dec. 2021 volgt de evaluatie van de 3
jaar preventieve bestrijding.
De 30.000 heeft betrekking op specifiek de eiken processierups.
De 50.000 in de risicoparagraaf heeft betrekking in z’n
algemeenheid op alle ziekte en plagen die zorgen voor extra
kosten bij beheer groen.

Tabel behorend bij vraag GBW “Besparingsopgaven, Algemene vraag, geen Bladzijde beschikbaar” in
bovenstaand overzicht.
Oorspronkelijke tabel GBW is ingevuld én aangevuld met twee extra kolommen om inzicht te verschaffen.
Bron: Zomernota
Bron: Kadernota

Onderwerp

Extern

Kosten

Actualisatie
Groenbeleidsplan

ja

€25.000

Afgeron
d
Loopt nog

Actualisatie Expeditie
Duurzaamheid

nee

nee

Loopt

Onderzoek toenemend
verkeer (2.2)

nee

€5.000

Loopt

Evaluatie bestrijding
eikenprocessie rups

nee

nee

Nog
starten.
Rapporta
ge dec.
2019

Centrumplan

ja

8 uur per
week

Loopt

Kan dit vervallen?
Nee, betreft specifieke
deskundigheid en
opdracht is reeds
verstrekt.
Wordt binnen
personeelsformatie
uitgevoerd.
Nee. Kosten betreffen de
lussen 48 stuks, die het
verkeer hebben geteld.
Deze zijn door een bedrijf
neergelegd en
geregistreerd. Advisering
en acties nav meting
worden binnen
personeelsformatie
uitgevoerd.
Nee, betreft jaarlijkse
rapportage en evaluatie
(na 3 jaar) preventieve
bestrijding
eikenprocessierups.
Wordt binnen
personeelsformatie
uitgevoerd.
Nee, externe aanvulling
met deskundigheid nodig

Levert gewenst resultaat/bijdrage
aan beleidsdoel?
Evaluatie en actualisatie beleid en
uitvoering
Conform raadsbesluit
Evaluatie en actualisatie beleid en
uitvoering
Conform raadsbesluit
Verkeersveiligheid

Conform raadsbesluit

Structuurvisie

Vitaal buitengebied
(tijdelijk
beleidsmedewerker)

ja

€10.000

Nog
starten

Gemeentemonitor

ja

€ 20.400
om de
twee jaar

Lopend

Sportformateur

ja

Nihil

Loopt

Programma coördinator
cultuurhuis

ja

Nog
beslissen

Opstellen IHP
(huisvesting onderwijs)

ja

8 Extra
uren
inkopen
p.w.
Totaal nu
€32.500
€ 17.000

Backoffice uitkeringen
administratie
Roelie

Ja

Nu
€10.000
extra

Loopt

?

Nog
starten

Onderzoek optimalisatie
buitendienst
+
Verkenning optimalisatie
samenwerking met

Loopt

naast de lijn organisatie.
Nee, betreft een
onderzoek om te bezien
wat er nodig is. Geen
ruimte binnen
personeelsformatie om
dit in zijn geheel op te
pakken en specifieke
vakdeskundigheid
noodzakelijk.
Nee, dit levert input voor
de beleidsnota’s en
monitoring/evaluatie en
wordt gebruikt voor het
vullen van de landelijke
monitor
“ Waar staat je
gemeente?”
Nee, betreft geoormerkt
rijksgeld dat Woudenberg
speciaal heeft
aangevraagd.
Ja, kan deels vervallen
zoals ook in de
besparingsopgave is
meegegeven.
Nee, Het plan zal eens in
de paar jaar
geactualiseerd worden.
Vraagt specifieke kennis
en instrumenten.
Nee, betreft hogere
uitvoeringskosten back
office
uitkeringsadminstratie
Op basis van plan van
aanpak
Toekomstbestendige
buitendienst wordt
bepaald of hiervoor ook

Structuurvisie, en diverse ontwikkelingen
in het landelijk gebied.

Ja, het zijn kwantitatieve gegevens,
noodzakelijk voor het bepalen van
beleid.

Ja draagt bij aan beleidsdoel: meer
inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Ja, draagt bij aan het inzetten op
preventie en doorontwikkelen van
basisvoorzieningen.

Ja, inzicht in toekomstige investeringen.

Ja. Het betreft uitvoering van beleid en
draagt bij aan de basis op orde.

partners (buitendienst

externe deskundigheid
noodzakelijk is.

Opstellen Energieatlas
Onderzoek
samenwerking
energieloket

ja
ja

€3000
€3000

Ja
ja

nee
Nee, is afgerond

Input voor energiemix en RES

Duurzaamheid
gemeentelijke gebouwen
(label A)
Aart
Uitvoeringskosten
aangiften VPB en
overeenkomst BD
Aart
Inhuur
seizoenmedewerkers(lee
fomg)
Corrine
Opstellen warmtevisie

ja

€12.000

Loopt n

Nee

Ja, geeft inzicht in mogelijkheden de
gemeentelijke gebouwen te
verduurzamen.

ja

19.500

Ja

Nee

Financieel gezonde gemeente

ja

€50.000

loopt

Nee

Beheer en onderhoud leefomgeving
conform vastgesteld kwaliteitsniveau
(IBOR)

Ja

€25.000

Nee

Opstellen
cultuurhistorische
waardekaart

Ja

€

Nog
starten
Loopt

Uitvoering klimaatakkoord en wettelijke
verplichting
Structuurvisie en wettelijke bepaling.

Actualisatie
erfgoedbeleid
Corrine

?

?

Nog
starten

Opstellen beleidskaart
Archeologie en NGE

Ja

€20.000

Start in
2020

Actieplan parkeren

Nee, met
bestaand
e
capaciteit
Ja

€45.000

Start in
2021

€110.000

loopt

Inhuur invoering
Omgevingswet

Opdracht samen met
diverse andere
gemeenten, waar
specifieke (eenmalige)
deskundigheid voor
nodig is.
Op basis van wat er moet
gebeuren zal worden
bezien of lijn kennis dan
wel specialistische kennis
nodig is.
Nee, hier is eenmalige
specifieke kennis voor
nodig.

Nee, de voorbereiding op
deze wet kost tijd,

Structuurvisie

Wettelijke verplichting en besparing
kosten

Wettelijke taken. Middels raadsbesluit is
projectbudget beschikbaar gesteld voor

Karen

Totaal

daarvoor tijdelijk ruimte
nodig in de organisatie.
Effect op de organisatie
na 2021 wordt nog in
beeld gebracht
€337.000

invoering.

