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Een oorzaak is o.a. Het leerlingenvervoer, voor zover wij begrijpen zitten wij nu in 
de nieuwe aanbesteding voor leerlingenvervoer. C.q. Misschien afgerond, is dat 
correct.

Het is correct dat er op dit moment geïnventariseerd wordt op welke manier het 
leerlingenvervoer in Woudenberg het beste kan worden aanbesteed voor de komende 
periode. 

Heeft de raad nog de mogelijkheid bij de aanbesteding kaders mee te geven voor 
het nieuwe contract.

Uit de inventarisatie zullen verschillende opties naar voren komen, afhankelijk van de 
optie is er de mogelijkheid voor de raad om kaders mee te geven. Dit zal later in het 
proces duidelijk worden. 

Wat zijn de verwachtingen over het nieuwe contract, in financiële zin wel te 
verstaan.

Er wordt getracht met het nieuwe contract te voldoen aan de taakstelling die op het 
leerlingenvervoer staat. De verwachtingen zijn dat met de nieuwe aanbesteding de 
kosten van het leerlingenvervoer beter beheersbaar zullen worden.

20.000 euro wordt toegeschreven aan flexibele loonkosten, in hoeverre zijn deze 
besteed aan de corona crisis?

De mutatie van € 20.000 ten aanzien flexibele loonkosten, ziet op de inhuur van 
specifieke deskundigheid ter ondersteuning van de veranderopgave op financieel 
gebied. De veranderopgave is gericht op het implementeren van een nieuwe 
werkwijze op het gebied van rechtmatigheid, het versterken van het financieel 
bewustzijn binnen de gemeente en het optimaliseren van de interne financiële en 
controle processen. Deze mutatie heeft geen relatie met de coronacrisis.

13.000 euro wordt daadwerkelijk toegeschreven aan Corona, de verwachting die 
gegeven is door de gemeente is dat deze kosten door de overheid gedekt zouden 
worden, is dat correct?

Ja.

Inwoners met een Wmo-voorziening hoeven als gevolg van een rijksbesluit over 
april en mei geen eigen bijdrage te betalen, met uitzondering van cliënten met de 
voorzieningen beschermd wonen en opvang. Als compensatie ontvangt de 
gemeente hiervoor extra middelen vanuit het Rijk en momenteel vindt overleg 
plaats over de wijze waarop deze middelen ter beschikking worden gesteld. Zijn 
deze gelden voor nu, welke voor rekening van de gemeente komen, exclusief de 
nog te ontvangen gelden van de overheid in de zomernota meegenomen?

Bij de berekening van de zorgkosten is met als gevolg van het rijksbesluit rekening 
gehouden met een lager bedrag aan inkomsten uit de Wmo. Het Rijk heeft voor de 
compensatie wel al geld gereserveerd maar de precieze verdeling over de gemeenten 
is nog niet bekend. Met dit laatste is hierdoor geen rekening gehouden in de 
zomernota.

Programma 3 veiligheid: Hier geeft u aan dat deze ook meer verplaatst naar online. 
Kunt u een update geven van het plan van aanpak ondermijning tav 
cybercriminaliteit? 

Het regionale plan van aanpak digitale veiligheid zit bij de ingekomen stukken van de 
commissie van september.
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Programma 5: De stijging van de ICT-kosten springen in het oog, los van de stijging 
wordt aangegeven dat Veenendaal aangegeven heeft dat deze kosten in 2021 ook 
weer gaan stijgen. Is het “ financieel” uit te drukken waar we aan moeten denken.

In juli 2020 is hiervoor een eerste indicatie afgegeven door de gemeente Veenendaal. 
We reserveren hiervoor vanaf 2021 € 40.000 per jaar. De toelichting op de kosten 
door en de onderhandelingsgesprekken hierover met de gemeente Veenendaal 
starten in de 2e week september.

Programma 5: Welke indicator heeft de Gemeente Raad om te beoordelen of de 
kosten van ICT “normaal “zijn. 

De (representatieve) jaarlijkse benchmark van M&I-partners, de berekening van ICT-
kosten bij de overgang naar Barneveld (door Native, 2016) en uitwisseling met 
regiogemeenten.

Programma 5: Op dit dossier dient de raad volledig af te gaan op het feit dat de 
kosten stijgen, maar hebben geen enkel handvat en/of expertise of dit goed of 
slecht is. Kunt u aangeven hoe de ICT kosten van onze gemeente zich verghouden 
t.o.v. andere gemeenten.

Uit benchmark M&I-partners (2019) is het gemiddeld bedrag per inwoner voor ICT in 
2018 € 84 per inwoner. De prognose is dat dit bedrag binnen 3 jaar met 5-8 euro 
stijgt. Voor Woudenberg betekent dit op basis van kosten 2018 een bedrag van 1,1 
miljoen euro per jaar.  Daar blijven we onder. 

Programma 5: Heeft de gemeente zelf inzichtelijk wat realistisch is om aan kosten 
te maken op dit gebied?

De gemeente heeft inzicht in de kosten op ICT-gebied. Ten opzichte van de 
benchmark, trends en ontwikkelingen worden de ICT kosten die worden opgevoerd in 
de P&C-cyclus als realistisch beschouwd. 

Programma 5: U heeft een medewerkers onderzoek gehouden en de werkdruk 
daarin wordt veel genoemd. Tijdens een commissievergadering heeft de 
burgemeester aangegeven hoeveel ambtenaren we per inwoner zijn, even voor 
mijn slechte memory, hoeveel ambtenaren, of FTE, heeft Woudenberg per inwoner.

De gemeente heeft 6,1 ambtenaar per 1000 inwoners. 

Vervolgvraag hoeveel ambtenaren, of FTE, heeft een gemeente in Nederland 
gemiddeld per inwoner.

Een gemiddelde gemeente van dergelijke omvang heeft 13, 6 ambtenaar per 1000 
inwoners. (Bron; personeelsmonitor A&O fonds)

pag. 7: vanaf 2021 komt het geld niet meer via de centrumgemeente (Amersfoort), 
maar rechtstreeks.

VRAAG: betekent dit dus ook weer extra taken voor de gemeente, die niet volledig 
financieel gecompenseerd worden?

Dat is niet de bedoeling van deze beweging (zie ook beleidskader ‘ Moed moet’). Een 
aantal cliënten die nu onder bescherm wonen (Wmo) vallen, gaan over naar de Wet 
langdurige zorg. Verder is het de bedoeling dat er minder mensen terecht komen in 
bescherm wonen en er meer ambulante begeleiding of andere alternatieve vormen 
van zorg worden ingezet die verhoudingsgewijs goedkoper zijn. Er vindt een 
verschuiving van de beschikbare middelen plaatst, zodat een deel van het budget dat 
nu naar beschermd wonen gaat, ingezet kan worden voor ambulante begeleiding. 
Deze omzet van het budget vindt niet in een keer plaats maar waarschijnlijk in tien 
stappen. Het rijk komt hiervoor nog met een model. Hoewel de rol van de 
centrumgemeente verdwijnt, blijft de samenwerking in de regio op dit onderwerp blijft 
doorgaan. Omdat het om een nieuwe ontwikkeling gaat, kunnen we niet 100% 
voorspellen hoe dit gaat lopen.

 pag. 10: wat is het verschil in (gemeten) objectieve en subjectieve veiligheid in 
Woudenberg?

Objectief betreft feiten (bijv metingen). Subjectief is de ervaren veiligheid door bijv.  
omwonenden in hun straat.



Vraag Antwoord

Met betrekking tot de kerken en veiligheid. COVID 19 verspreidt zich vooral via 
grote bijeenkomsten. Hoe gaat de gemeente om met dit spanningsveld? We krijgen 
veel informele meldingen over toch ook volle zalen bij kerkelijke diensten. Bij de gemeente zijn geen meldingen of zorgen geuit over volle zalen tijdens 

kerkdiensten.
Zijn er ook gevolgen voor de begroting te verwachten ten gevolge van COVID 19 
Behalve tozo? Bijvoorbeeld minder inkomsten? En worden er extra inspanningen 
gedaan voor de ondernemers in ons dorp? Met name retail horeca en vrije tijds 
economie?

Daar waar mogelijk faciliteren wij ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de ruimere 
mogelijkheden voor terrassen. 


