Beantwoording technische vragen over de ingekomen stukken
Raadsvergadering van: 28-05-2020

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Herhaalde vraag bij
onvolledige beantwoording
techn. vragen over ingek.
stukken Raad 26-03-2020
(agendapunt 3 op de agenda
van de Raad van 28 mei, sub
1a)

J. Bessembinders
CDA

Het antwoord op de vraag 3 van dhr. Bessembinders bij Ingekomen stuk 19 ‘Motie gemeente
Enschede stop de begrotingserosie als gevolg van
de decentralisaties’ is niet volledig.

Antwoord
De VNG commissie financien spreekt veelvuldig
over de financiële knelpunten van gemeenten.
Zij adviseert het hoofdbestuur van de VNG, die
het overleg met het Rijk voert. Bij adviezen over
bijvoorbeeld herijking verdeling gemeentefonds,
accres-ontwikkeling, kostenontwikkeling sociaal
domein, gaat ‘t niet zozeer over deze
onderwerpen inhoudelijk, maar ook uitdrukkelijk
over dat de totale kosten van gemeenten niet in
de pas lopen met taken en geld van de
gemeenten (de ‘koek’ moet groter). In haar rol
als lid van de commissie Financien VNG brengt
wethouder Anita Vlam dit ook uitdrukkelijk in in
de commissie, mede in het licht van de impact
van maatregelen voor een kleine gemeente.

De vraag was: ‘Kan onze wethouder Vlam los van
de stukken 6 en 19 als commissielid binnen de
VNG Commissie Financiën aangeven dat er
fundamenteel over dit probleem vanuit VNG zou
moeten worden gesproken met het Rijk?’

Ingekomen stuk 01
Corona update organisatie
Nationale Boomfeestdag
2020

S. Smit
PvdA-GL

Ingekomen stuk 03
Resultaten
gemeentebeleidsmonitor

J. Stalman
VVD

Onze fractie waardeert het dat het College het
met ons eens is dat er “over dit probleem
fundamenteel met het Rijk moet worden
gesproken vanuit de VNG”, maar onze vraag is of
wethouder Vlam dit aan de VNG Commissie gaat
aangeven. Dus nogmaals: Kan onze wethouder
Vlam (…) als commissielid binnen de VNG
Commissie Financiën aangeven dat er
fundamenteel over dit probleem vanuit VNG zou
moeten worden gesproken met het Rijk?
In hoeverre zal de gemeente de boomfeestdag
verplaatsen naar het najaar 2020?

Het blijft nog steeds onzeker of dit evenement in het
najaar wel gehouden kan gaan worden. We kunnen
het advies van stichting boomfeestdag opvolgen.
Ook komen zij met een eventueel alternatief
voorstel. We kunnen dan kijken of dit alternatief voor
onze gemeente ook bruikbaar is. Vooralsnog is er
niets bekend over een alternatieve datum.

3a – 3b Sociale cohesie
1.

Met een cijfer 6.0 zit deze indicator aan de

1.

We hebben gekozen voor een onderzoek op

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

2019-sociale kracht

onderkant tov de andere onderwerpen
Vraag: Is het inzichtelijk te krijgen naar buurt –
wijk of er daar een verschil is in sociale
cohesie? ( dus geografisch)

2.

Ingekomen stuk 03
Resultaten
gemeentebeleidsmonitor
2019-sociale kracht

Antwoord

M. van de Hoef
GBW

Deze informatie zou zeer relevant kunnen zijn
in mogelijke afwijkingen per buurt of wijk.
Gezien de 6.0 als cijfer, zijn er initiatieven
vanuit de gemeente om de sociale cohesie te
vergroten?

gemeenteniveau. Als we per wijk inzicht willen
krijgen dan moet de steekproef worden
opgehoogd. Dit brengt extra kosten met zich
mee. De steekproef is nu te klein om
onderscheid in wijken te maken en betrouwbare
uitspraken te doen.

2. De sociale cohesie scoort 6,5 en is onderdeel
van de sociale samenhang in de buurt die 6,0
scoort. Dit cijfer is in vergelijking tot andere
gemeenten niet uitzonderlijk laag. Gemiddelde
score U-10 gemeenten is bijvoorbeeld in
2017/2018 resp. 6,6 en 6,1.
https://www.staatvanutrecht.nl/sites/www.staatv
anutrecht.nl/files/rapporten/
dimensus_2019_monitor_sociale_kracht_u10_201
7-2018.pdf
We zien daarom niet direct een aanleiding om
nieuwe initiatieven te starten maar houden wel
vinger aan de pols.

3b. Dimensus Sociale krachtmonitor 2019
1.

Blz 21. In 2017 en in 2015 waren veel
mensen betrokken bij een religieuze of
maatschappelijke vereniging. In 2019 is
deze vraag niet gesteld. Dit wordt door
onze fractie gemist. Waarom is deze vraag
nu niet gesteld?

1.

Dit was een antwoordmogelijkheid die per
ongeluk is weggevallen in de vragenlijst. Het
onderzoeksbureau heeft zich hiervoor
geëxcuseerd en verzekerd dat dit de volgende
keer niet meer zal gebeuren.

2.

Wilt u bij het volgende onderzoek deze
vraag weer opnemen?

2.

De volgende keer maakt deze antwoordoptie
weer onderdeel uit van de monitor.

3.

Blz 22. Opvallend met betrekking tot
eenzaamheid is de hoge score in de
doelgroep 30-45 jaar. Dit is zelfs de
hoogste score van alle leeftijds-groepen.

3.

Hoe hoger de score, hoe gunstiger. Score 8,7 wil
zeggen dat bijna 90% van deze leeftijdsgroep
zich niet eenzaam voelt. Deze leeftijdsgroep
heeft in de regel veel sociale contacten (krijgen
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Antwoord
Waarom is dit in de conclusies niet
genoemd?

van kinderen, zijn aan het werk etc.). Dit stemt
overeen met de verwachting en is daarom niet
apart genoemd.
Dimensus voert vergelijkbaar onderzoek uit in
andere gemeenten. In de Staat van Utrecht zijn de
cijfers in te zien van onderzoek uit 2017/2018 voor
de U-10 gemeenten
https://www.staatvanutrecht.nl/sites/www.staatvanut
recht.nl/files/rapporten/
dimensus_2019_monitor_sociale_kracht_u10_20172018.pdf. We vergelijken de uitkomsten om te
kunnen bepalen hoe de verhouding is tussen
Woudenberg en andere gemeenten en of daar
opmerkelijke verschillen in zitten.

Ingekomen stuk 03
Resultaten
gemeentebeleidsmonitor
2019-sociale kracht

M. Hardeman
CDA

Uit het onderzoek komt interessante en
waardevolle informatie naar voren. Onze vraag
hierbij is of de gemeente deze cijfers ook kan
vergelijken met onderzoeken bij andere
gemeentes. Zo ja, wat wordt hier dan mee
gedaan? Zo nee waarom niet?

Ingekomen stuk 03
Resultaten
gemeentebeleidsmonitor
2019-sociale kracht
Ingekomen stuk 04
Permanente bewoning
recreatiewoningen

S. Smit
PvdA-GL

Kunnen we het tabellenrapport krijgen (Zie
leeswijzer “Sociale Kracht” 2019, pagina 5, laatste
vinkje

Ja, dat kan (zie bijlage I)

S. Smit
PvdA-GL

1.

Het lijkt dat onze gemeente geen specifieke
actie(s) onderneemt tijdens de huidige
corona-crisis? In hoeverre betekent dit dat
gevolg wordt gegeven aan het verzoek van
Belangen Vereniging Vrij Wonen?

1.

Aangezien er in onze gemeente momenteel geen
actieve handhavingsacties lopen op permanente
bewoning in recreatiewoningen (en hier ook niet
actief op wordt toegezien), wordt daarmee
indirect gevolg gegeven aan het verzoek van
Belangenvereniging Vrij Wonen om het verbod
op permanente bewoning van recreatiewoningen
niet te handhaven in tijde van de Corona crisis
om te voorkomen dat mensen op straat
belanden.

2.

Hoe staat het college tegenover het verzoek
om meer mogelijkheden te scheppen voor het
permanent bewonen van recreatiewoningen?
Zo ja, welke gevolgen voorziet u dan?

2.

In Woudenberg is er geen sprake van leegstand
van recreatiewoningen. Vanuit de recreatieve
sector is er juist behoefte aan recreatiewoningen
en chalets. Regulier wonen en recreatie naast
elkaar op een recreatieterrein is niet passend
gezien het verschil in belangen en woonwensen.
Wij zien geen aanleiding om dit verzoek in
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overweging te nemen.

3.

Ingekomen stuk 05
Ontwerpbegroting AVU 2021

J. Stalman
VVD

Over hoeveel recreatiewoningen zijn gaat het
in Woudenberg?

3.

De vraag naar het permanent bewonen van
recreatiewoningen is in de gemeente
Woudenberg zeer beperkt. Kijkend naar de
aantallen in onze gemeente gaat het om een
enkel pand buiten de recreatieterreinen. Op de
recreatieterreinen is niet exact vastgelegd
hoeveel recreatiewoningen er staan. In de
uitvoering en gebruik is er ook weinig verschil
tussen een woning en een chalet. Uitgaande van
het feit dat het bestemmingsplan Buitengebied
op de verschillende recreatieterreinen ruimte
biedt voor 440 permanenten staanplaatsen en
dat deze voor de eigenaar vrij kunnen worden
benut voor chalets, stacaravans of
recreatiewoningen, en het feit dat deze 440 nog
niet allemaal gerealiseerd zijn, schatten wij in
dat het aantal echte recreatiewoningen op deze
recreatieterreinen in Woudenberg rond de 20 tot
30 bedraagt.

5 a-b-c-d-AVU
1.

U geeft in de CA om deze begroting te
agenderen ivm een zienswijze.

1.

-

2.

De termijn verloopt 26 mei 2020 om een
zienwijze in de dienen, hoe kunt u hem dan
agenderen?

2.

Door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden zijn de stukken geagendeerd
voor deze vergadering en niet zoals gepland
voor de vergadering van 6 mei. Desondanks
willen we u de stukken toch voorleggen. We
beseffen ons dat het te laat is om inhoudelijk
nog over de zienswijze te kunnen spreken.

3.

U dient een zienswijze is, prima, maar hier is
dus niet in de raad over gesproken, conform

3.

Zie reactie op de vraag over het agenderen van
het stuk (vorige vraag).
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uw advies. Dus wat missen wij?

Ingekomen stuk 05
Ontwerpbegroting AVU 2021

S. Smit
PvdA-GL

4.

De zienswijze geeft aan dat AVU moet
onderzoeken om ook te kijken naar
besparingsmogelijkheden. Welke toezegging
denkt u te krijgen dat zij dit gaan doen, cq.
Dat ze de boodschap ter harte nemen. Deze is
nu wel zeer vrijblijvend verwoord.

4.

Het is van belang dat er zowel vanuit AVU, maar
evengoed ook vanuit de gemeente (ambtenaren,
college en raad) kritisch wordt gekeken naar de
uitgaven. Maar het betekent ook dat er samen
proactief moet worden gezocht naar
besparingsmogelijkheden, wat kan effectiever en
efficiënter en hoe kunnen we dat samen
bereiken.

5.

De zienswijze begrijpt de extra kosten voor
het extra personeel, logisch, maar de kosten
voor brandbaar afval stijgen met 100% van
89,23 euro naar 153,78 euro. Wij kunnen niet
lezen dat dit komt door personeelskosten,
klopt dit?
De AVU wil 2 extra medewerkers aanstellen. U
geeft aan in de zienswijze dat door de
bezuinigingsopgave in Woudenberg de
ontwikkelingen op het gebied van extra
personeel lastig, echter gezien de snel
veranderende ontwikkelingen wel begrijpelijk
zijn. Wat betekent deze cryptische zin nu voor
uw standpunt over het aantrekken van 2 extra
AVU medewerkers en de bijdrage die
Woudenberg levert aan de AVU?

5.

Dit komt niet door de personeelskosten, maar
door de nieuwe aanbesteding van de contracten.

1.

In de vergadering van 12 februari 2020 heeft het
Algemeen Bestuur ingestemd met personele
uitbreiding van de AVU. In het jaar 2020 zal deze
uitbreiding tijdelijk worden ingevuld met externe
inhuur, waarvan de verwachting is dat de kosten
binnen de bestaande begroting kunnen worden
gedekt. In 2021 zal de uitbreiding worden
ingevuld door een mix van externe inhuur en
uitbreiding van de formatie met 1 medewerker.
Hiertoe worden zowel het budget voor externe
inhuur als het budget voor personele kosten
verhoogd. De verwachting is dat de extra
externe inhuur in 2022 niet meer zal zijn
benodigd, waardoor de advieskosten weer
kunnen worden verlaagd. Vanwege de
toegenomen complexiteit van de diverse
dossiers en de ontwikkelingen op het gebied van
circulaire economie en duurzaamheid, wordt
advisering van de deelnemende gemeenten een
steeds meer prominente taak in het takenpakket

1.
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van de AVU. Daarom is destijds ingestemd met
een uitbreiding van de capaciteit.

Ingekomen stuk 06
Ontwikkelingen
Gebiedscoöperatie O-gen

Ingekomen stuk 06
Ontwikkelingen
Gebiedscoöperatie O-gen

J. Bessembinders
CDA

S. Smit
PvdA-GL

2.

In hoeverre ziet u de noodzaak om op een
passend moment de Woudenbergers te
informeren over de gevolgen mogelijk
toenemende afvalkosten?

2.

1.

Kan het College kort de kern van de juridische
discussie rond O-gen duiden?

1.

2.

Welke rol zou de Gemeente Woudenberg
kunnen spelen om een eventuele doorstart te
realiseren?

2.

Er is een werkgroep ingesteld om te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De
gemeente is hier ambtelijk bij betrokken.

3.

Welke rol ziet de Gemeente Woudenberg
vervolgens voor zich binnen dit mogelijke
nieuwe samenwerkingsverband?
Wat is het tijdpad tot einde dit jaar voor de
afbouw van de werkorganisatie)

3.

Dit is afhankelijk van de vorm die gekozen
wordt, wij willen hier niet op vooruit lopen.

1.

De werkorganisatie wordt in oktober beëindigd.
Een verder tijdspad kennen wij (nog) niet.

Welke inzet stelt het college voor met
betrekking tot de nieuwe toekomstige manier
van samenwerken in de regio?

2.

Er is een werkgroep ingesteld die gaat
onderzoeken hoe een nieuwe toekomstige
samenwerking vorm gegeven kan worden
(indien daar behoefte aan is). Wij willen daar niet

1.

2.

In de toelichting op de belastingaanslag wordt
helder en duidelijk aangegeven hoe de
afvalstoffenheffing in elkaar steekt. Ook de
FAQ’s op de gemeentelijk website geven
hierover aanvullende informatie. Daarnaast
wordt in het op te stellen
Grondstoffenbeleidsplan specifiek aandacht
besteed aan de kosten rondom afval en de wijze
waarop een en ander in elkaar steekt. Inzicht in
de kostenopbouw en bewustwording over de
beïnvloeding ervan, zal in het GSP verwerkt
worden. De campagne #Terugwinnaars loopt
daar al op vooruit en vormt een eerste aanzet
van deze bewustwording, beïnvloeding en
verandering van gedrag.
Zie voor informatie hierover de bijgevoegde
beantwoording van vragen van de verschillende
statenfracties (zie bijlage II).
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M. van de Hoef
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Ingekomen stuk 07
Beoordeling Interbestuurlijk
toezicht uitvoering
omgevingswet over 20182019

S. Smit
PvdA-GL

Vraag

6a. Memo inzake Ontwikkelingen O-gen
Het College zal ons t.z.t. informeren over de
nieuwe manier van samenwerken zo wordt
aangegeven. Dit klinkt ons wat te minimaal.
Graag horen wij of de informatie van het College
ook een inhoudelijke samenvatting geeft van de
lopende projecten en waar deze in het vervolg
worden belegd.
1. In hoeverre bent u bezig met de
verbeterpunten?

2.

Op welke wijze communiceert u hierover
tussentijds met de raad?

Antwoord
op vooruit lopen, uitgangspunt is wel dat
samenwerking in het landelijke gebied nodig is.
De informatie die u nog ontvangt omvat ook
informatie over de inhoud en het vervolg van de
lopende projecten.

1.

Het belangrijkste verbeterpunt betreft het
meerjarenbeleid dat voor RO en BWT
geactualiseerd dient te worden en dat hierin
tevens het beleid voor vergunningverlening
opgenomen moet worden. Hier is hard aan
gewerkt en het opgestelde beleid voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) staat ter vaststelling op de agenda voor
de raadscommissie van 2 juni.

2.

Ieder jaar wordt uw raad geïnformeerd middels
het VTH jaarverslag over het voorgaande jaar en
het VTH uitvoeringsprogramma voor het
komende jaar. In deze rapportages gaan we in
op het bereiken van de gestelde doelen, de
uitvoering van de voorgenomen activiteiten in
verhouding tot de gestelde doelen en de
uitvoering van de afspraken.
Daarnaast beoordeelt de interbestuurlijk
toezichthouder van de provincie jaarlijks onze
taakuitvoering op het gebied van het
omgevingsrecht. De bevindingen worden
toegezonden aan de gemeenteraad in een
beoordelingsbrief zoals nu voorligt. U krijgt op
basis van deze beoordelingsbrieven inzicht in de
prestaties van uw eigen gemeente op deze
taken.
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Ingekomen stuk 07
Beoordeling Interbestuurlijk
toezicht uitvoering
omgevingswet over 20182019

M. van de Hoef
GBW

stuk 7a. Beoordeling Interbestuurlijk toezicht
uitvoering omgevingswet over 2018- 2019

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT)
is reeds op 1 oktober 2012 in werking getreden.
Uitgangspunt van de Wet RGT is dat de gemeente
zelf verantwoordelijk is voor de (kwaliteit van)
taakuitvoering. Het toezicht op de gemeenten ligt
nog altijd primair bij de provincie; het verticale
toezicht. Dit betekent dat alleen de provincie als
toezichthouder een besluit tot indeplaatsstelling kan
nemen als een gemeente haar wettelijke taken niet
(naar behoren) vervult.
Het verticale toezicht maakt sinds de invoering van
de wet wel meer plaats voor meer horizontale
vormen van toezicht; controle door en
verantwoording aan de gemeenteraad en de
controle op kwaliteitsborging.
Jaarlijks in juli sturen wij onze toezichtsinformatie
over de uitvoering van onze taken op het gebied van
het omgevingsrecht op naar de provinciale
toezichthouder. Onder andere het VTH jaarverslag,
het VTH uitvoeringprogramma, geldend VTH beleid,
informatie over bestemmingsplannen en RO
besluiten, informatie over monumenten enzovoorts.
Zij beoordelen deze informatie middels de
beoordelingsbrief zoals nu voorligt. Dit gebeurt
reeds sinds 2016. De gemeenteraden krijgen op
basis van deze beoordelingsbrieven inzicht in de
prestaties van de eigen gemeente op deze taken.
1. Bij ons zijn geen klachten bekend over
geplaatste mosquitosystemen bij particulieren.

Ingekomen stuk 16
Hinderlijke hoogfrequentie
pieptonen

Ingekomen stuk 17

In het collegevoorstel is opgenomen:
`De Wet Revitalisering Generiek Toezicht plaatst
de provincie als toezichthouder meer op afstand,
terwijl de gemeenteraad zelf meer op de
voorgrond treedt als toezichthoudend orgaan
waaraan het college horizontaal verantwoording
aflegt over de uitvoering van taken op het gebied
van de uitvoering van het omgevingsrecht’. In het
vervolg van het collegevoorstel wordt doorgegaan
op de beoordeling door de provincie. Onze vragen:

J. Bessembinders
CDA

S. Smit

1.

Op welke manier houdt de raad straks meer
toezicht op het college?

2.

Vanaf wanneer gaat deze toezicht in?

3.

Vervalt dan de toezichthoudende rol door de
provincie?

1.

Heeft Gemeente Woudenberg wel eens
klachten ontvangen met betrekking tot
geplaatste Mosquitosystemen bij
particulieren?

2.

Welk beleid hanteert onze gemeente ten
aanzien van dergelijke systemen, zowel bij
toepassing in de private als in de openbare
ruimte?
In hoeverre herkent u het gegeven signaal?

1.

2.

De gemeente heeft geen beleid m.b.t. deze
systemen. Het is ook niet in de APV opgenomen.

1.

Het signaal dat in de brief wordt geschetst wordt
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Noodkreet aan alle
Nederlandse Gemeenten

PvdA-GL
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herkend.

2.

Op welke wijze kan concreet respons gegeven
worden op dit signaal?
In dit verband merken wij op dat uit de
monitor Sociale Kracht Woudenberg 2019, zie
ingekomen notitie 03b, blijkt dat 75-plussers
en alleenstaande ouderen(60+) een grotere
mate van eenzaamheid ervaren (zie bladzijde
22).

2.

Na de afkondiging van de maatregelen omtrent
corona is er direct aandacht gegeven aan het
contact met eenzame ouderen. Zo is er
bijvoorbeeld een telefooncirkel opgezet om
mensen eenmaal per dag met elkaar in contact
te brengen en zijn er initiatieven in het leven
geroepen om (eenzame) ouderen te helpen.

Beantwoording vragen CDA-fractie inzake Veiligheid
Digitale Info-avond van: 14-05-2020
Vraag

Antwoord

Kan de burgemeester als portefeuillehouder een update geven in de
Appeldoorn-zaak?

Zodra er openbare informatie over handhavingszaken bij Van Appeldoorn is,
informeert het college de raad.
In een persbericht van 11 mei 2020 is aangekondigd dat Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. met ingang van 1 april
2020 onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Het verscherpt toezicht moet leiden
tot een significante verbetering in het naleven van geldende wet- en regelgeving.
Persbericht:
https://odnzkg.nl/van-appeldoorn-chemical-logistics-onder-verscherpt-toezicht/
Op 8 mei 2020 is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een
dwangsombeschikking verzonden aan Van Appeldoorn. Dit naar aanleiding van
constateringen gedaan tijdens een inspectie op 14 januari 2020 en tijdens een
hercontrole op 20 februari 2020.
Er is geconstateerd dat er te weinig aandacht wordt besteed aan verandering van de
betrouwbare werking van de brandbeveiligingsinstallatie tijdens onderhoud aan deze
installatie. Hierdoor zijn de veiligheidsconsequenties onvoldoende beoordeeld.
Meer specifiek: Van Appeldoorn ging op 14 januari 2020 onderhoud uitvoeren aan de
watertank van de blusschuiminstallatie (brandbeveiligingsinstallatie). Als deze
watertank buiten gebruik wordt gesteld voor onderhoud moet van te voeren goed
worden nagedacht over de consequenties dat dat heeft voor de werking van de
blusschuiminstallatie. Dit gebeurt met een veiligheidsanalyse m.b.t. de gewijzigde
installatie. De veiligheidsanalyse die van Appeldoorn had uitgevoerd was voornamelijk
gericht op de arbo-risico’s voor de medewerkers die werkzaamheden in de watertank
gingen uitvoeren. De veiligheidsanalyse was niet voldoende gericht op de het feit of er
door het buitengebruik nemen van de watertank voldoende water zou zijn voor de
schuimblusinstallatie.
Er is bij Van Appeldoorn een 2e watertank aanwezig. Van Appeldoorn ging er onterecht
vanuit dat deze de 1e watertank geheel kon vervangen tijdens het onderhoud. De
twee watertanks blijken communicerende vaten te zijn, dus als je de ene tank
leegmaakt, maak je de andere ook leeg. Tijdens het onderhoud heeft de
omgevingsdienst geconstateerd dat beide watertanks leeg waren, dus er was geen
schuimblusinstallatie beschikbaar. Dit had bij de veiligheidsanalyse naar boven
moeten komen. Daarom heeft van Appeldoorn de veiligheidsconsequenties van deze
wijziging onvoldoende beoordeeld.

Vraag

Antwoord
In de last onder dwangsom is aangekondigd dat indien wordt geconstateerd dat na de
begunstigingstermijn (één maand na verzenddatum van de beschikking) niet of niet
volledig aan de gestelde last is voldaan, Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. aan
de provincie Utrecht een dwangsom verschuldigd is van € 15.000,- per
geconstateerde overtreding, met een submaximum van € 15.000,- per dag en een
maximum van € 150.000,-.
Wat ze concreet moeten doen is een goed werkend bewakingssysteem op naleving
van de veiligheidsvoorschriften binnen het veiligheidsbeheerssysteem maken, wat
onder andere ook borgt dat de blusmonitor, in geval van brand, voldoende effectief is
en goederen met gevaarlijke stoffen in metalen drums met een strap zijn vastgezet.
Bekendmaking last onder dwangsom:
https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite92.scherm1007?
mObj=1235601&mSel=618635&mNch=as2d1tjkmb

o

o
o
o
o

De gemeente kent veiligheidsbeleid waarbij met name projectontwikkelaars worden gebibopt. Zijn er sinds het van kracht worden van
het nieuwe integraal veiligheidsbeleid bedrijven gebibopt en zo ja en
welke sectoren en hoeveel
Wat waren de consequenties van die Bibop-procedure(s) voor die
bedrijven?
In hoeverre vindt in ons dorp momenteel actieve handhaving op DOR
plaats?
Hoeveel hits in welke sectoren heeft DOR tot nu toe opgeleverd?
welke grote uitdagingen ziet de burgemeester als portefeuillehouder
voor zich op het gebied van de aanpak van ondermijning specifiek voor
de Woudenbergse situatie?

De voortgangsrapportage Integrale Veiligheid komt op de lijst van ingekomen stukken
van de raad van 02-07-2020 te staan. Deze vragen worden dan beantwoord.

Memo

Beantwoording vragen CDA en SGP fracties over WOZ achterstanden
Verzonden aan: gemeenteraad
Afzender: College van burgemeester en wethouders
Datum: 20 mei 2020

Tijdens de raadscommissievergadering van 6 mei 2020 zijn er door CDA fractie vragen gesteld over de uitvoering achterstallige OZB aanslagen
oude jaren. In het verlengde daarvan zijn door de SGP fractie schriftelijke vragen gesteld over de opgelegde aanslagen.
Hieronder volgt een reactie van het college van burgemeester en wethouders.
Vraag 1:
In tegenstelling tot de gecommuniceerde marsroute hebben inwoners dus toch eerst de aanslag 2020 ontvangen en niet eerst die van de
achterliggende jaren. Waarom heeft u in de uitvoering toch voor een andere route gekozen?
Antwoord:
De belastingaanslagen 2017 zijn in december 2019 verstuurd. Het grootste gedeelte van de belastingaanslagen 2018 en 2019 is eind januari
2020 verstuurd. De belastingaanslagen 2020 zijn, conform de afspraak met de Waarderingskamer, voor het grootste gedeelte eind februari
2020 verstuurd.
Vraag 2:
Kunt u aangeven of deze unaniem aangenomen motie inmiddels is uitgevoerd, en wel zo dat er niet meer dan twee aanslagen per kalenderjaar
betaald hoeven te worden? En zo ja: op welke wijze is dit gecommuniceerd naar inwoners waarbij dit van toepassing is?

Antwoord:
Er zijn inwoners die de afgelopen periode drie aanslagen hebben ontvangen. Deze inwoners hebben de mogelijkheid om aan de gemeente het
verzoek te doen deze aanslagen gespreid te mogen betalen, waarbij rekening wordt gehouden met hun betalingscapaciteit.
In de afgelopen maanden zijn er betalingsregelingen aangevraagd door inwoners van Woudenberg. Het aantal aanvragen is vergelijkbaar met
voorgaande jaren en hebben geen van allen betrekking op aanslagen van oudere belastingjaren.
Een aantal inwoners heeft uitstel van betaling gekregen in afwachting van besluit op bezwaar. Dit uitstel van betaling kan alsnog leiden tot een
verzoek om een betalingsregeling.
Vraag 3:
In tegenstelling tot wat de motie Communicatie van 28 november het College opdraagt, is er geen sprake van een begeleidende brief bij de
achterstallige aanslagen en evenmin is er sprake van excuses, uitleg over wat er is mis gegaan en waardering aan inwoners die aan de bel hebben
getrokken bij de gemeente. De CDA-fractie kan niet anders dan concluderen dat de unaniem aangenomen motie Communicatie van 28 november
2019 niet is uitgevoerd. Waarom is dat niet gebeurd?
Antwoord:
Bij de eerste lichting van de inhaalbelastingaanslagen is er wel een losse begeleidende brief verzonden. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
Dit betrof lichting 2017 en waren enkele adressen.
Voor 2018 en 2019, de grotere ‘batch’ belastingaanslagen, is geen losse begeleidende brief mee verstuurd. De strekking van de brief is opgenomen
in de toelichting op de achterzijde van de belastingaanslag. Het versturen van de belastingaanslagen gebeurt via een printburo. Het invoegen van
een begeleidende brief vraagt extra handelingen met risico op fouten.
Vraag 4:
Als het klopt dat de motie niet is uitgevoerd, waarom heeft u dit niet eerder aan de Raad gecommuniceerd?
Antwoord:
In beide moties van 28 november 2019 is aan het college het volgende voorgesteld:
 Het college op te dragen om hetgeen in de overwegingen van de motie is verwoord mee te nemen in een begeleidende brief bij de
achterstallige aanslagen;
 Het college te verzoeken om bij het innen van de achterstallige aanslagen ruimhartig maatwerk toe te passen, zodat er maximaal twee
aanslagen per jaar betaald hoeven te worden.
Het college is van mening dat de strekking van deze moties is uitgevoerd, namelijk:
 Via verschillende communicatiekanalen (toelichting achterzijde aanslagbiljet, website en klantcontactcentrum) is uitgebreid aandacht
besteed aan het inhalen van de achterstallige aanslagen;
 Bij het innen van de achterstallige aanslagen wordt ruimhartig maatwerk toegepast zodra inwoners daarom verzoeken.

Vraag 5:
De SGP fractie ontving deze week (14 mei) signalen dat meerdere adressen in Woudenberg nog steeds geen belastingaanslagen hebben ontvangen.
Dit betreft adressen in het plan Koningsplein (in eigendom vanaf begin 2019) en in een deelplan van Het Groene Woud (in eigendom vanaf 2018).
 Kloppen die signalen met uw informatie?
 Is de database qua belastingaanslagen dan nog steeds niet op orde?
 Hoe verhoudt zich dat tot het bericht in de memo van 10 maart 2020 (ingekomen stuk 7b bij raadsvergadering van maart 2020) dat de
aanslagoplegging in april 2020 helemaal is bijgewerkt en actueel is?
 Op welke wijze heeft u voorafgaand aan die berichtgeving geverifieerd of alle nieuwbouwlocaties (uitbreiding en inbreiding) van 2017–2019
nu wel in de database zitten?
Antwoord:
De belastingaanslagen 2018 zijn op een enkele na allemaal verstuurd. Betreffende 2019 dient nog ca. 100 OZB aanslagen verstuurd te worden. Dit
betreffen woningen in aanbouw waarvan de taxateur nog aanvullende informatie nodig heeft om deze te kunnen waarderen.
Betreffende 2020 zijn 94% van de objecten aangeslagen. Voor 2020 geldt dat circa 3% van het gehele areaal woningen in aanbouw zijn. Dit is heel
veel. De woningen in aanbouw zijn nog niet gewaardeerd en aangeslagen.
Vraag 6:
De wethouder heeft (meermaals) toegezegd de raad op de hoogte te brengen en te houden over de omvang van de geconstateerde achterstanden
(hoeveel adressen, bedrag aan aanslagen), kortom de feitelijke gegevens over de problematiek. Deze toezeggingen zijn gedaan tijdens de
raadsvergadering van november 2019 en via de beantwoording van de technische vragen van de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van
maart 2020. Deze informatie heeft de raad tot op heden niet ontvangen. Voor ons als raad is het daarom nog steeds gissen naar bijvoorbeeld de
omvang van de achterstanden en welke locaties de problematiek betrof.
 Waarom hebben wij deze gegevens als raad nog steeds niet ontvangen?
 Begrijpt u dat juist het ontbreken van deze gegevens vanuit het college ons niet het vertrouwen geeft dat de belastingheffing nu op orde?
 Wanneer is het college voornemens de raad hier alsnog over te informeren?
Antwoord:
De informatie over achterstanden en aantallen zouden wij gedeeld hebben met de raad op de geplande raadsinformatieavond van maart. Door
de coronacrisis kon deze infoavond niet doorgaan. In het presidium op 28 mei as. wordt voorgesteld om hiervoor de raadsinformatieavond in
juni te benutten.

Beantwoording Rondvraag GBW-fractie wordt toegevoegd aan het overzicht ‘beantwoording technische vragen over ingekomen stukken’
Raadvergadering van: 28-05-2020

Vraag

Antwoord

Mogelijk gaat de horeca per 1 juni in aangepaste vorm weer open. Heeft
het college al verzoeken ontvangen om de terrassen van
horecagelegenheden te mogen vergroten?

Op 20 mei jl. hebben wij bijgevoegde brief (bijlage III) gestuurd aan alle terrashouders
in Woudenberg. Op dit moment is er contact met enkele terrashouders. Er zijn nog
geen concrete verzoeken ingediend.

Wat is het beleid van het college bij deze verzoeken? De ruimte is
beperkt. Ziet het college toch mogelijkheden samen met de horeca
ondernemers?

Beantwoording Rondvraag SGP-fractie inzake ondersteuning ondernemers
Raadsvergadering van: 28-05-2020
Vraag

Antwoord

Vraag aan het college om ondernemers te ondersteunen door lokaal
aanvullende hulpmaatregel ter bestrijding van nog komende effecten
door de corona crises voor onze ondernemers in Woudenberg. Er zijn
forse aantallen van hulpvragen van ondernemers die geholpen moeten
worden. Gebleken is dat onze ondernemers veelvuldig hulp nodig
hebben. De NOW-regeling en de TOZO regeling wordt in Woudenberg
veelvuldig gebruikt. Voor de TOZO is nota bene al in 112 gevallen in
Woudenberg een aanvraag gedaan. Dit zijn echt forse aantallen…

Het college vindt ieder initiatief om personen en bedrijven te helpen gedurende de
coronacrisis positief.

Voorbeeld: Breda zet accountants in voor reddingsplan ondernemers…
De gemeente Breda betrekt de accountantskantoren van lokale
ondernemers bij een financieel reddingsplan voor ondernemers.
Bedrijven met liquiditeitstekort kunnen tegoedbonnen aanvragen (ter
waarde van € 1750, en eigen bijdrage €250) krijgen zo een recht op een
financiële analyse door een accountantskantoor. Daarmee kunnen ze
krediet aanvragen bij een bank. Volgens de gemeente zijn er
maatregelen die tijdelijk ademruimte geven, zoals stopzetting van de
huur, een NOW-aanvraag, de TOZO en uitstel van belastingafdracht.
"Maar als deze situatie aanhoudt, verwachten zij nog een golf van
problemen. Ondernemers met wie het nu nog goed lijkt te gaan, kunnen
volgende week in financiële moeilijkheden komen. Op het moment dat
ze vaste lasten niet meer kunnen betalen, moeten ze toch naar de bank
of andere financiers." Vragen aan het college:
1.
2.
3.
4.

Wat vind het college van dit initiatief?
Kan dit ook voor Woudenbergse ondernemers van belang zijn?
Welke voornemens zijn er al met betrekking tot deze mogelijkheid
van ondersteuning van ondernemers?
Bent u bereid dit “plan van Breda” bij 5 tot 10 ondernemers te
overwegen (pilot)?

Bedrijven uit de provincie Utrecht kunnen advies inwinnen bij de EBU. De EBU kijkt of
ze de vraag kunnen matchen met het aanbod uit hun netwerk. Er zijn namelijk al veel
bedrijven die hun diensten aanbieden voor andere ondernemers in nood. Ook koppelt
de EBU bestaande regelingen terug aan de provincie. Op basis van ervaringen en
signalen kijkt de EBU verder of en waarom bepaalde maatregelen voor bedrijven wel
of niet werken. Samen met de provincie kijkt het EBU hoe de diverse regelingen het
best ingezet en doorontwikkeld kunnen worden.
Omdat de EBU voor alle Utrechtse bedrijven beschikbaar is hebben wij er vertrouwen
in dat deze bundeling van kennis ook de Woudenbergse bedrijven goed van dienst
kan zijn. Daarom verwijzen wij op onze website ‘onder de tegel Steunmaatregelen
voor ondernemers’ bij provinciale regelingen ook naar deze mogelijkheid. Via een link
op de site kunnen ondernemers direct hun vraag stellen.
Om deze reden zijn wij niet voornemens om in Woudenberg tegoedbonnen
beschikbaar te stellen aan bedrijven om een accountant in te schakelen die een
financiële analyse van hun bedrijf kan maken.

