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Ingekomen stuk 01
Beoordeling interbestuurlijk 
toezicht uitvoering 
omgevingsrecht 2019-2020

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Er is vooruitgang geboekt waardoor adequaat de 
beoordeling is. Toch een enkele vraag:
De beoordeling is ‘adequaat’ maar bij Wabo 
risicothema’s zijn geen verbeteringen vergeleken 
met de vorige beoordeling vastgesteld. Wat is 
volgens u de reden hiervoor? Op welke wijze gaat 
u nu aan de slag met het deze thema’s zodat in 
volgende rapportage wel afdoende verbeteringen 
zijn geconstateerd?

Wij hebben de zin “wij hebben geen verbeterpunten 
geconstateerd” niet opgevat als dat er ten opzichte van de 
vorige beoordeling geen verbetering is, maar dat er geen 
verbeterpunten zijn. De wabo-risicothema’s komen dan ook niet 
voor in de bijlage van de beoordelingsbrief met overzicht 
verbeterpunten. De wabo risicothema’s zullen ook in het 
komende uitvoeringsprogramma 2021 terugkomen.

Ingekomen stuk 01
Beoordeling interbestuurlijk 
toezicht uitvoering 
omgevingsrecht 2019-2020

J. Bessembinders
CDA

Wat gaat de gemeente doen met de 
aanbevelingen en verbeterpunten uit het IBT?

Zoals elk jaar gaan we met de verbeterpunten aan de slag en 
zetten ons in om deze bij het huidige uitvoeringsjaar zo goed 
mogelijk te verwerken.

Ingekomen stuk 02
Beoordeling taakstelling 
huisvesting 
vergunninghouders 1e helft 
2020

H. v/d Wetering
PvdA-GL

De taakstelling voor de 1e helft van 2020 is 
gehaald en dat is plezierig. In de tweede helft van 
2020 was er nog een taakstelling van 3 
vergunninghouders? In hoeverre en op welke wijze 
is deze gerealiseerd?

Wij ontvangen twee keer per jaar een beoordeling over het 
aantal geplaatste vergunninghouders. Zodra wij de beoordeling 
over de 2e helft 2020 hebben ontvangen dan sturen wij u deze 
ter kennisgeving toe.  

Ingekomen stuk 03
Raadsinformatiebrief Stand 
van zaken 
transformatieplan BSA

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Gezien de snel toenemende kosten van jeugdzorg: 
in hoeverre wordt verwacht dat deze kosten in de 
eerste helft van 2021 hoger zijn dan begroot, 
ondanks het transformatieplan? Waar wordt 
rekening mee gehouden?
Aangegeven wordt dat er harde afspraken zijn 
gemaakt om de eerste twee ambulante 
specialistische teams vanaf 15 januari 2021 
operationeel te laten zijn. In hoeverre is er nu 
(medio december) zicht op dat deze afspraken 
geëffectueerd kunnen worden?

Behoudens een indexering voor loon- en prijsstijgingen staan de 
budgetten voor de eerste helft 2021 vast. Er zijn geen 
aanwijzingen of signalen dat de budgetten voor de 
breedspectrum aanbieders de eerste helft van 2021 moeten 
worden verhoogd.
Er wordt door de breedspectrum aanbieders heel hard gewerkt 
aan het opzetten van de teams. De verwachting is dat de teams 
inderdaad half januari operationeel zijn en per 1 februari naar 
buiten zullen treden.

Ingekomen stuk 05
Taakstelling huisvesting 

H. v/d Wetering
PvdA-GL

In hoeverre en op welke wijze denkt u deze –in 
vergelijking met 2020 forse-taakstelling te kunnen 

Met Omnia Wonen zorgen wij voor de huisvesting van de 
statushouders. Zodra statushouders gekoppeld worden aan 
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vergunninghouders, 1e helft 
2021

realiseren?

In bijlage 05c, brief taakstelling 3-11-2020: 
Opgaven Huisvesting vergunninghouders en 
Opvang onderkennen staatssecretaris Broekers en 
minister Ollongren dat de opgave voor gemeentes 
bijzonder moeilijk is. Zij bieden steun aan. Zie 
paragraaf B2, bladzijde 4: huisvesting: een set 
ondersteuningsmaatregelen. Deze ondersteuning 
bestaat uit verschillende categorieën. Vragen:   

 Wat is er inmiddels concreet meer bekend 
over deze ondersteuning?

 Op welke wijze gaat Woudenberg hiervan 
gebruik maken?

 Op welke manier speelt Omnia Wonen 
hierin een rol? (Zie inzet 
woningcorporaties, pag. 6)

Woudenberg gaat dat hele proces lopen. Met een hogere 
taakstelling zijn wij afhankelijk van het vrijkomen van geschikte 
woningen. Dit kan op sommige momenten langer duren dan de 
termijnen die hiervoor staan. Als dit het geval is treden wij met 
partijen (COA en vluchtelingenwerk) in overleg.

 Er is geen verdere concrete informatie over de 
ondersteuning bekend. 

 Zodra er meer informatie over bekend is gaan wij kijken op 
welke manier wij hier gebruik van kunnen maken. Het heeft 
onze aandacht. 

 Zie het antwoord hierboven.
Ingekomen stuk 06
Corona noodsteun voor 
musea in uw gemeente

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Kunt u aangeven hoe de decentralisatie-uitkering 
ten behoeve van (lokale) culturele organisaties en 
-initiatieven ingezet gaat worden?

We zijn een regeling aan het opzetten voor 
vrijwilligersorganisaties op onder andere cultureel gebied. Die 
regeling wordt, zoals eerder meegedeeld in januari/februari. 
door het college vastgesteld en treedt dan in werking.

Ingekomen stuk 08
Voortgangsrapportages 
Beleid en actieplannen 
oktober 2020

H. v/d Wetering
PvdA-GL

 1 Duurzame economie. Woudenberg is al 
enige tijd een fairtrade gemeente. Wanneer 
worden de bordjes die dit aangeven 
geplaatst?

 3 Duurzaamheid: v/d € 48.750 aan vouchers is 
nog nauwelijks gebruik van gemaakt. 31 
maart 2021 is de uiterste datum voor een 
aanvraag. Daarom de vraag hoe u ervoor wilt 
zorgen dat dit wel bij de inwoners komt.

We missen in dit verslag de voortgang van 2 van 
de 4 duurzaamheidsonderwerpen, namelijk 

 1 de bordjes zijn geleverd, maar nog niet bevestigd. Door 
Corona en drukte is dit aan de aandacht ontsnapt. Hier 
wordt z.s.m. acties op ondernomen. 

 3 Er is een extra mogelijkheid in het leven geroepen: een 
webshop. Dit is laagdrempeliger dan de cash back actie, 
omdat hier geen betalingsbewijzen hoeven worden 
aangeleverd en elders zijn hier goede ervaringen mee. Dit 
wordt op dit moment ingeregeld en zal z.s.m. d.m.v. 
verschillende communicatie uitingen onder de aandacht 
gebracht

Deze voortgangsrapportage is nog gebaseerd op Expeditie 
Duurzaamheid. Bij de volgende voortgangsrapportage zal de 
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klimaatadaptatie en circulaire economie. 
Circulaire economie wordt alleen in verkennende 
zin genoemd onder het kopje ‘samenwerking 
bedrijven’. We missen m.n. ook de voortgang 
(start) van de uitvoering Grondstoffenbeleidsplan 
als onderdeel van het onderwerp circulaire 
economie. In hoever worden deze thema’s verder 
uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid? Het project Energie in 
Woudenberg loopt nu heel goed. Er is, voor zover 
wij hebben begrepen, behoefte aan een langere 
termijn voor de projectleiding; zijn hier afspraken 
over gemakt met NMU?

voortgang worden gerapporteerd aan de hand van het 
uitvoeringsprogramma aanpak duurzaamheid. 
In het uitvoeringsprogramma aanpak duurzaamheid wordt 
verwezen naar het grondstoffenbeleidsplan en het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma. Dit is vooral op de inwoners gericht. 
Voor circulaire economie zal in het uitvoeringsprogramma 
aanpak duurzaamheid ook aandacht zijn voor bedrijven en de 
gemeentelijke organisatie.
Voor 2021 zijn er vervolgafspraken gemaakt met NMU. Voor de 
langere termijn zijn hier geen afspraken over gemaakt, omdat 
de insteek blijft dat onze voorkeur uitgaat naar een lokale 
invulling van deze rol. Zolang deze invulling niet in Woudenberg 
gerealiseerd kan worden, zal deze op een andere manier 
ingevuld worden. NMU vervult deze rol momenteel naar ieders 
wensen. We monitoren en evalueren dit regelmatig en zullen als 
dit nodig is bijsturen. 

Ingekomen stuk 08
Voortgangsrapportages 
Beleid en actieplannen 
oktober 2020

J. Bessembinders
CDA

 1 Duurzame economie
“Van medio 2017 tot medio 2018 heeft een 
stuurgroep met vertegenwoordigers van 
Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, 
Onderwijs en Overheid invullen gegeven aan 
de doelen. Helaas door stoppen van de leden 
om diverse persoonlijke redenen is de 
stuurgroep gestopt. De bedrijvencontact-
functionaris en partijen zijn op zoek naar de 
wijze waarop we het best tot de doelen 
kunnen komen”. Wat is grosso modo de reden 
waarom deelnemers ‘wegens diverse 
persoonlijke redenen’ afhaken? De stuurgroep 
is immers juist voor ondernemers en 
maatschappelijke organisaties opgericht?

 3 Duurzaamheid
Wij lezen dat Bureau Overmorgen de 
komende periode de transitievisie warmte 
voor Woudenberg opstelt, inclusief een 

 Dat verschilde van ‘te druk’, een andere baan tot ‘te veel 
gericht op ondernemers’.

 De raad zal tijdens een raadsinformatieavond op 21 januari 
worden geïnformeerd door bureau Overmorgen over het 
traject dat we in Woudenberg doorlopen voor het opstellen 
van de transitievisie warmte. Hier kunnen de eerste 
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participatietraject. In Q3 2021 zal de TVW 
worden opgeleverd. Wanneer en op welke 
wijze wordt de gemeenteraad in de TVW 
meegenomen?

resultaten gepresenteerd worden (bijvoorbeeld over de 
enquête die onder de inwoners is uitgezet)
Wanneer de transitievisie warmte in de raadscommissie 
wordt behandeld, zal bureau Overmorgen een presentatie 
geven om u mee te nemen in het gehele proces en hoe zij 
tot het eindproduct zijn gekomen. Dit zal naar verwachting 
in september 2021 zijn.

Ingekomen stuk 08
Voortgangsrapportages 
Beleid en actieplannen 
oktober 2020

J. Mulder
SGP

7b. Overzicht cijfers woningbouw oktober 2020
U geeft aan voor 2021 Huize Nieuwoord 8 vrije 
sector huur.

1. Wat is de stavaza? 

2. En kunt u de ontwikkelingen wat er 
wanneer gaat gebeuren aan ons duiden?

3. Weet u of qua parkeren er mogelijkheden 
zijn, om de realisatie niet in de weg te 
staan?

1. Binnen het bestemmingsplan is er ruimte om 8 extra 
zorgappartementen te realiseren. Begin 2020 is door de 
Leliegroep aangegeven dat zij de realisatie willen 
oppakken en met de voorbereidingen bezig waren. 

2. Wij hebben doorgekregen dat realisatie in 2021 kan 
worden verwacht. 

3. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig, de 
realisatie van de 8 appartementen was al voorzien op het 
moment dat de bestemming van wonen naar 
zorgwoningen werd gewijzigd.

Ingekomen stuk 09
Voortgangsrapportages 
Projecten oktober 2020

H. v/d Wetering
PvdA-GL

 7 Dienstverlening. 
In de paragraaf over financiën wordt 
aangegeven dat de beschikbare budgetten 
nog onvoldoende samen komen. Wat is de 
impact van deze constatering, zowel 
financieel bezien als voor de werkprocessen?

 11. Buitendienst
In de paragraaf over financiën wordt 
aangegeven dat de beschikbare budgetten 
nog onvoldoende samen komen. Wat is de 

 Dat er extra moeite nodig is voor het creëren van financieel 

overzicht en inzicht om op een verantwoorde manier met 

investeringen en exploitatie om te gaan.

 Deze zinssnede is niet opgenomen in de paragraaf over 
financiën in de voortgangsrapportage ‘toekomstbestendige 
buitendienst’.
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impact van deze constatering, zowel 
financieel bezien als voor de werkprocessen?

 14 Huisvesting scholen
In hoeverre is het mogelijk de leerling 
prognoses oktober 2020 te publiceren? Wat is 
betekenis hiervan voor de prognoses van de 
gemeente?

 Bij de vaststelling van het IHP is met de raad afgesproken 
dat zij over de businesscaseuitbreiding De Wartburg en De 
Olijfboom worden geïnformeerd zodra de nieuwe leerlingen-
prognoses okt 2020 zijn geanalyseerd. De leerlingen-
prognoses worden op dit moment geanalyseerd. We 
verwachten in januari de analyse af te ronden.  Deze wordt, 
naar verwachting, in maart 2021 met de raad gedeeld.

Ingekomen stuk 09
Voortgangsrapportages 
Projecten oktober 2020

J. Bessembinders
CDA

“Er is een verkeersonderzoek uitgezet rondom De 
Wartburg. Er wordt onderzocht wat de 
verkeersbewegingen zijn op huidige locatie van de 
school. De resultaten daarvan worden naar 
verwachting in december geleverd.” Worden de 
uitkomsten van dit verkeerskundig onderzoek 
gedeeld met de Raad?

Het verkeersonderzoek is ter voorbereiding op de 
businesscaseuitbreiding De Wartburg. De raad wordt over de 
businesscaseuitbreiding De Wartburg en De Olijfboom 
geïnformeerd zodra de nieuwe leerlingenprognoses okt 2020 
zijn geanalyseerd.
De leerlingenprognoses worden op dit moment geanalyseerd. 
We verwachten in januari de analyse af te ronden. Deze wordt, 
naar verwachting, in maart 2021 met de raad gedeeld.

Ingekomen stuk 09
Voortgangsrapportages 
Projecten oktober 2020

J. Mulder
SGP

1b. Woudenberg Oost
U geeft aan voor Bouwkavel Parallelweg 5 dat 
Woudenberg Vastgoed BV conform afspraak voor 
1 september jl. het College geïnformeerd over de 
voortgang van hun verkenning voor de invulling 
van de bouwkavel Parallelweg 5. De verwachting 
is dat ruim voor het einde van 2020 duidelijk 
wordt of de invulling die zij nu voor ogen hebben 
haalbaar is.
1. Wat is de stavaza? 
2. En kunt u de ontwikkelingen wat er wanneer 

gaat gebeuren aan ons duiden?

Conform afspraak legt Woudenberg Vastgoed BV voor het einde 
van 2020 een Initiatiefplan voor de invulling van bouwkavel 
Parallelweg 5 voor aan het College. Dit plan is in de afgelopen 
maanden ambtelijk met hen besproken. Na de beoordeling 
hiervan neemt het College in januari een besluit over het 
vervolgtraject. Bij een positief besluit kan in het voorjaar een 
concrete koopovereenkomst voor de bouwkavel tot stand 
komen waarna rond de zomer van 2021 gestart zou kunnen 
worden met bouwwerkzaamheden.

Ingekomen stuk 09
Voortgangsrapportages 
Projecten oktober 2020

H.J. Molenaar
SGP

9-14 Voorgangsrapportage Huisvesting scholen 
(uitvoering IHP 2020)
Wat is op dit moment de actuele 
planning/verwachting voor het definitieve besluit 
(punt 4 raadsbesluit 28 mei 2020) en het delen 
daarvan met de gemeenteraad (motie SGP-VVD-

De leerlingenprognoses worden op dit moment geanalyseerd. 
We verwachten in januari de analyse af te ronden. Naar 
verwachting zal de analyse in maart 2021 worden gedeeld met 
de raad.
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GBW)?
Ingekomen stuk 10
Herschikking AVU-
begroting 2020

H.J. Molenaar
SGP

Is het benoemde verschil van € 25.000 negatief 
een voordeling effect op het jaarresultaat 2020 
van de gemeente Woudenberg?
Klopt het dat dit verschil nog niet is opgenomen in 
de Financiële Najaarsrapportage 2020 die deze 
maand voor besluitvorming voor ligt?

Het genoemde verschil van € 25.000 is slechts een deel van het 
totale resultaat (voor- en nadelen) op afval. Het totaalresultaat 
is nu nog niet in beeld, maar zal via de voorziening 
afvalstoffenheffing geboekt worden en heeft daarmee geen 
gevolgen voor het jaarresultaat 2020. Het klopt idd dat dit 
verschil niet is opgenomen in de Financiële Najaarsrapportage 
2020.


