
Beantwoording Vragenuur
Raadscommissievergadering van: 20 - 10 -2022

Vraag Vraagsteller 
&
Fractie

1. Antwoord Portefeuillehouder |
behandelend 
ambtenaar

In de pers zijn berichten verschenen over het 
(gebrek aan) gebruik van CO2-meters in 
klaslokalen. De meters moeten helpen in het 
verbeteren van de luchtkwaliteit in klaslokalen 
zowel ten behoeve van de gezondheid van de 
leerlingen, als ter bevordering van de concentratie 
van de leerlingen (leerprestaties), alsook als 
coronamaatregel (tegengaan van verspreiding). De 
Minister van Onderwijs heeft voor de aanschaf van 
de meters 17 miljoen ter beschikking gesteld. Uit 
onderzoek onder 6.331 scholen blijkt dat 40% van 
de scholen tekort schiet in de aanschaf en het 
daadwerkelijk gebruik van de CO2-meters.

Vragen:

1. Is het college bekend met deze berichten?
2. Kan het college aangeven wat de situatie per 

school en per lokaal is in Woudenberg?
3. Kan het college een oordeel geven over de 

plaatsing en het daadwerkelijk gebruik van deze
CO2-meters?

4. Wat zijn de acties die het college onderneemt 
indien en voorzover blijkt dat de plaatsing in elk
lokaal en het daadwerkelijk gebruik niet 100% 
is?

J. Westenberg,
GBW

1. Het college is op de hoogte van deze berichten. En is zich ervan 
bewust dat het van belang is om gezonde luchtkwaliteit te 
hanteren in de klaslokalen.

2. Elke school in Woudenberg maakt gebruik van de CO2 - meters. 
In elk klaslokaal is 1 CO2 – meter aanwezig.

3. De geluiden die het college tot nu toe heeft opgevangen, zijn 
zeer positief. Scholen maken gebruik van de nauwkeurige 
meting van de koolstofdioxide. En indien nodig wordt daarop 
zoveel mogelijk geanticipeerd. Dit door bijvoorbeeld het openen 
van ramen en deuren.

4. Hier is momenteel geen sprake van, waardoor het college geen 
actie hoeft te nemen. Echter zal het college dit blijven 
monitoren.

M. van de Graaf|
S. Hitipeuw

Op dinsdag 4 oktober heeft er een ongeluk S. den Herder, We betreuren dat dit ongeluk heeft plaatsgevonden. Vorige week D.J. de Kruif |
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plaatsgevonden tussen een auto en een fietser op 
de afslag bij de rotonde Europaweg, Laan 40,45.

Dit is niet de eerste keer en dit ongeluk liet schade 
zien aan de betrokken auto en een gewonde fietser.

De afslag is op een onoverzichtelijke manier 
aangelegd wat ervoor zorgt dat een automobilist de
fietser op het fietspad niet aan ziet komen.

Dit is niet de enige onveilige situatie die zich 
voordoet. Vrachtwagenchauffeurs nemen ondanks 
het verbodsbord regelmatig de afslag en ook 
negeert men regelmatig het bord 
eenrichtingsverkeer.

Kan deze afslag afgesloten worden ter voorkoming 
van (dodelijke) slachtoffers  tot de veiligheid op dit 
punt is verbeterd?

GBW hebben we dan ook overleg gehad met de politie over het 
verkeersongeval. De politie heeft geconcludeerd dat het ongeval is 
veroorzaakt door een verkeersovertreding van een verkeersdeelnemer 
en niet het gevolg is van de inrichting van het kruispunt.

Het afsluiten van de Laan 1940-1945 ter hoogte van de Stationsweg-
West is niet wenselijk. Dit is in een eerder stadium onderzocht in een 
verkeersonderzoek voor de rotonde Europaweg d.d. maart 2020. Bij een
volledige afsluiting van de Laan 1940-1945 zullen de verkeers-
intensiteiten op alle omliggende wegen met honderden motorvoertuigen
per etmaal verhogen. Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat dit 
negatieve gevolgen zal hebben voor de verkeersveiligheid op alle 
omliggende wegen. Een volledige afsluiting van de Laan 1940-1945 
zorgt eveneens ervoor dat de bereikbaarheid voor de Nijverheidsweg in 
het geding komt, dat een belangrijke weg is voor schoolgaande 
kinderen.

De gemeente gaat onderzoeken of de verkeersovertredingen door 
vrachtwagens richting de Laan 1940-1945 kan worden tegengegaan 
door het plaatsen van een paaltje in het nabijgelegen groenvak. Het 
wordt daarmee fysiek onmogelijk om met een vrachtwagen de draai te 
maken richting de Laan 1940-1945.

B. van den Hoven 
(controle N. van der 
Tak)

Gezien het grote belang van de veiligheid van 
Woudenbergers en hulpdiensten en de impact op 
het imago van Woudenberg en de gemeentelijke 
politiek, hebben wij een vraag over de plannen die 
er zijn om dit jaar oud en nieuw veilig en gezellig te 
laten verlopen.
Kan het college een update geven over de stand 
van zaken van de plannen die er zijn? Tevens zijn 
wij benieuwd naar hoe de gemeente nu betrokken 
is bij de plannen, wat de status is van de 
vergunningaanvraag en hoe gewaarborgd wordt dat
de goede voornemens, om oud en nieuw voor 
iedereen fijn te laten zijn, ingevuld worden (we 
denken bijvoorbeeld aan de buurtbewoners rond de 
locatie van het tentfeest). Welke eventuele risico’s 

G. Heldoorn, 
SGP

1. De gemeente staat in nauwe verbinding met de hulpdiensten. 
Zo lopen er overleggen over hoe we gezamenlijk voor, tijdens en na de 
jaarwisseling de veiligheid kunnen waarborgen. Denk hierbij aan het 
aangeven van veiligheidsfocusgebieden voor de brandweer maar ook 
het houden van vuurwerkacties waarbij de politie extra controleert op 
vuurwerk in de gemeente.  Ook wordt gekeken hoe de verbinding 
versterkt kan worden tussen inwoners en de politie door bijvoorbeeld 
het organiseren van een voetbaltoernooi voor jongeren.  Daarnaast zijn 
we nu als gemeente druk bezig met het opzetten van de 
rolmodellencampagne. We willen een boodschap uitdragen die alle 
doelgroepen in Woudenberg bereikt.
2. De evenementenvergunningaanvraag is volledig binnen en 
gepubliceerd en loopt conform planning. Deze ligt in vooroverleg bij de 
brandweer en politie. De gemeente heeft al een overleg ingepland met 
de organisatie en de hulpdiensten om de aanvraag te bespreken en hoe 

M. Jansen | C. Kock
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ziet het college in de planning (tijdspad) van de 
plannen?

de veiligheid het beste gewaarborgd kan worden.
3. Het uitgangspunt is een veilig en gezellige jaarwisseling voor 
iedereen.  Vandaar ook de georganiseerde bijeenkomsten waarin 
iedereen in Woudenberg de mogelijkheid kreeg om mee te denken en 
mee te doen. Tijdens de bijeenkomsten kwam duidelijk naar voren dat 
volgens de inwoners een muziekevenement in het centrum voor jong en
oud hieraan bijdraagt. Er worden voorwaarden gesteld aan het 
muziekevenement met bijvoorbeeld betrekking tot geluid. De 
organisator krijgt als voorwaarde mee om buurtbewoners in kennis te 
stellen van het evenement en de eventuele geluidsoverlast die daarmee
gepaard gaat. Echter is het niet te voorkomen, ongeacht locatie, om dit 
tentfeest voor iedereen in de buurt zonder enige vorm van overlast te 
laten plaatsvinden. Dit is dus ook één van de risico’s voor de plannen.
4. Voor elk evenement kunnen inwoners in gemeente Woudenberg
een zienswijze indienen. Zo ook voor het muziekevenement tijdens de 
jaarwisseling. Dit kan zoals eerder benoemd dus een risico zijn voor de 
gemaakte plannen. Tegelijkertijd vinden wij het ook belangrijk dat 
inwoners die gelegenheid hebben.
Het coronavirus blijft ook een onvoorspelbare risico. De organisatie 
houdt hier rekening mee voor het evenement en ook vanuit de 
gemeente wordt het scenario uitgewerkt voor de gehele jaarwisseling.

Scholierenontbijt

500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare 
leerlingen krijgen per 4-10-2022 een gratis 
schoolontbijt. De ministeries van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) stellen daar de komende vier 
maanden 5 miljoen euro voor beschikbaar. Dit 
bedrag is bestemd voor de eerste fase van de 
noodondersteuning.

Het is niet bekend of dit budget verhoogd wordt als 
meer scholen ontbijt willen uitdelen. Voorlopig geldt
dit plan voor 4 maanden, daarna kijkt het kabinet of
de maatregel langer nodig is.

P. van Schaik, 
GBW

1. Het Jeugdeducatiefonds zal van 1 oktober 2022 tot eind januari 
2023, met financiële ondersteuning van ruim 5 miljoen van het
ministerie van SZW en OCW tezamen, hulp op het gebied van 
maaltijden en andere eerste levensbehoeften faciliteren op de 
500 kwetsbare scholen waar zij reeds actief zijn. De scholen in 
Woudenberg zijn nu nog geen gecertificeerde scholen. En deze 
certificering is nodig om in aanmerking te komen voor deze 
regeling. Scholen zijn hierin zelf aan zet.

2. Het college kan dit niet bevestigen, gezien de 
verantwoordelijkheid en de besluitvorming bij het 
Jeugdeducatiefonds zelf ligt. Het Jeugdeducatiefonds richt zich 
in het bijzonder op scholen met veel kinderen die opgroeien 
vanuit een achterstand, omdat daar de nood het hoogst is. 
Scholen die voor certificering in aanmerking willen komen, 
kunnen zelf contact opnemen en een motivering afgeven. 
Uitkomst kan zijn dat een school op de nominatie komt om 

P. van Zoeren, S. 
Hitipeuw
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Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1. Maken de basisscholen in Woudenberg al 
gebruik van deze regeling? Graag 
uitsplitsen naar school

2. Wij ontvangen berichten dat aanvragen 
worden afgewezen omdat de vraag het 
aanbod zou overschrijden.  Kan het college 
dit bevestigen?

3. Heeft de gemeente zicht op het aantal 
kwetsbare kinderen in Woudenberg?

4. Zijn er scholen die het zelf aanbieden en is 
dat een voorbeeld voor de andere scholen?

5. In het geval er tot 1-1-2023 geen 
mogelijkheden voor een gratis ontbijt zijn 
voor onze basisscholen, ziet het college dan
mogelijkheden om dit financieel te 
ondersteunen? Zo ja, aan welke 
dekkingsmogelijkheden denkt het college 
dan?

gecertificeerd te worden. Als de middelen van het 
Jeugdeducatiefonds het toestaan, volgt dan de uiteindelijke 
certificering.

3. Er is zicht op kwetsbare kinderen door CBS data, de zorgzame 
en oplettende leerkrachten, jeugdverpleegkundigen en de 
aanmeldingen voor minimaregelingen bij De kleine Schans.

4. Scholen bieden dit nog niet zelf aan. Uit gesprekken met de 
verschillende scholen blijkt dat in Woudenberg kinderen (nog) 
niet zonder ontbijt en / of lunch box naar school komen. Echter 
blijven scholen en de gemeente zelf dit monitoren. Dit 
voornamelijk omdat de gemeente armoede in het vizier wilt 
hebben met de winter in aantocht en alle andere 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn.

5. Tot nu toe zijn er nog geen signalen opgevangen waaruit blijkt 
dat deze realisatie nodig is. Zoals reeds eerder vermeld zijn 
scholen zelf aan zet om een aanmelding te doen bij het 
Jeugdeducatiefonds, indien er signalering plaatsvindt. Alleen de 
Griftschool heeft eerder kenbaar gemaakt dat zij een aanvraag 
hebben gedaan voor het schoolontbijt. Maar dat deze aanvraag 
niet is toegekend. Het college heeft contact gehad met de 
school en daaruit is naar voren gekomen dat er eigenlijk geen 
kinderen zijn die nu tot de doelgroep behoren. De gemeente 
blijft korte lijnen houden met de scholen en zal dit blijven 
monitoren.

1. Hoe zijn de uitbreidingen aan de Hopeseweg 26a
(realiseren vleeskalverenstal en pluimveestal, en
het wijzigen van de dierenaantallen, melding van
4-10)) en Moorsterweg 18-20 (uitbreiding 
stallen) te duiden in relatie met de landelijke 
ontwikkelingen mbt de stikstofcrisis en het 
stoppen van piekbelasters die binnen een jaar 
zouden moeten stoppen?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om 
dergelijke aanvragen tot uitbreiding aan te 

J. Westenberg,
GBW

1 Deze vergunningen hebben geen direct verband met de landelijke 
ontwikkelingen op het stikstofdossier. De vergunningen zijn behandeld 
en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Beide bedrijven vielen
niet onder de effecten van de PAS uitspraken.
Onderdeel van de beoordeling van een aanvraag is de toetsing van het 
stikstofeffect van de activiteit.
Omdat aan alle regels voldaan wordt was er geen aanleiding om een 
vergunning te weigeren en is /wordt deze dus verleend.
Gezien de afstanden tot de stikstofgevoelige gebieden, zoals deze nu 
opgenomen zijn in wet- en regelgeving verwachten wij ook niet dat 
binnen Woudenberg zogenoemde piekbelasters aanwezig zijn.

2.Bij deze aanvragen was geen sprake van een aanhoudingsgrond of 

H.J. Molenaar | K. 
Kuperus
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houden c.q. af te wijzen?
3. Welke visie heeft het college op de 

wenselijkheid om dergelijke aanvragen aan te 
houden c.q. af te wijzen? Indien het college 
dergelijke mogelijkheden niet ziet, is zij 
voornemens om op korte termijn in overleg te 
gaan met de Provincie hierover om tot wijziging 
van de wet- en regelgeving te komen?

een weigeringsgrond. Beiden worden getoetst aan de geldende wet- en 
regelgeving en als daaraan voldaan wordt moet de vergunning worden 
verleend en kan deze dus niet worden aangehouden of gewijzigd.

3. Wij zien geen aanleiding om (als dat al onze bevoegdheid is) 
strikter te zijn dan landelijke wetgeving. Immers de onduidelijkheid en 
snelle veranderingen in wet- en regelgeving is een van de (terechte) 
klachten van agrarische ondernemers richting de (Rijks)overheid en 
belet hen momenteel in de doorontwikkeling richting verduurzaaming.
Er wordt momenteel op landelijk en provinciaal niveau veel aandacht 
besteed aan het stikstofdossier, wat de effecten daarvan concreet voor 
Woudenberg gaan worden zal vanuit het gebiedsproces in 
gezamenlijkheid met agrariërs duidelijk moeten worden. Wij zien geen 
aanleiding om daar vooruitlopend als gemeente met voorstellen te 
komen tot veranderingen.


