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1. 01. Duurzame economie:  

Wanneer komen de bordjes ‘Fair Trade 

gemeente bij de borden ‘Woudenberg’? 

 

2. 03. Duurzaamheid: 

In hoeverre is er het voornemen een 

vernieuwd duurzaamheidsplan op te stellen? 

 

 

 

 

3. 07. Wonen: 

a. Er worden cijfers gepresenteerd met 

een prognose voor 2019. Wat is de 

prognose voor 2020 en 2021? 

 

 

 

 

b. Bij uitwerking actiepunten Woonvisie 

2019+ wordt bij focuspunt Betaalbare 

woningvoorraad over 25% van de 

sociale woningvoorraad toewijzen aan 

woningzoekenden met een binding 

met Woudenberg. In hoeverre bedoelt 

u hier hetzelfde als de 20% lokaal 

maatwerk en kunnen we dus voortaan 

spreken over 25% lokaal maatwerk? 

 

 

 

 

 

 

1. De borden zijn inmiddels binnen, dus dit zal worden 

afgestemd met de buitendienst en worden ingepast in hun 

werkzaamheden in Q1. 

 

2. Het huidige duurzaamheidsplan is geëvalueerd. Momenteel 

wordt er gewerkt aan het opstellen van een oplegger bij dit 

duurzaamheidsplan, waarin we het duurzaamheidsplan 

actualiseren en de huidige ontwikkelingen meenemen. Dit 

wordt naar verwachting in de gemeenteraad van februari 

behandeld. 

 

3. : 

a. Met het samenvoegen van de bestanden is er naar 

alle waarschijnlijkheid per abuis een fout gemaakt. 

Excuus hiervoor. Naast de prognose van 2019 zijn 

ook de prognoses voor 2020, 2021 en 2022 

beschikbaar. Wij voegen de correcte bijlage (hierbij) 

toe. 

 

b. Kijkend naar lokaal maatwerk mag de woning-

corporatie 25% van de sociale woningvoorraad 

toewijzen aan woningzoekende met binding met 

Woudenberg. Het is namelijk op grond van de 

Huisvestingswet mogelijk om 50% regionaal en 

daarbinnen 25% lokaal toe te wijzen. De basis van 

de Huisvestingswet is vrije vestiging. In de 

Woonvisie 2019+ is vastgelegd dat 25% van de 

vrijkomende sociale woningvoorraad met voorrang 

wordt toegewezen aan woningzoekenden met 

binding aan Woudenberg. Volgens de landelijke 

geldende regels is dit de maximale hoeveelheid die 

de gemeente met voorrang mag toewijzen aan 

mensen met een binding aan de gemeente. Als de 

woningcorporatie deze 25% niet haalt dan is dit niet 

fout maar maken zij minder gebruik van de  


