
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 8 Zomerbrief
Raads(commissie)vergadering van: 6-9-2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Het energiecontract met Gazprom is opgezegd per 1-10-2022. Verwacht de 
gemeente nog een schadeclaim/boete m.b.t. de opzegging? Volgens berichten VNG 
zou het ministerie van Economische Zaken deze kosten vergoeden

Voor zover bekend zijn er tot op heden geen schadeclaims/boetes in rekening 
gebracht in relatie tot de opzegging. 

Er moet nog besproken worden hoe de extra middelen die we hebben verkregen 
vanuit de meicirculaire ingezet gaan worden. Nu zijn deze middelen voorlopig 
budgettaire neutraal verwerkt. We komen net uit een bezuinigingsdialoog. Is het 
niet verstandig om erg voorzichtig met deze inkomsten om te gaan? Zie ook het 
door u genoemde (verwachte) overschot 2022 binnen het Sociaal Domein

Alleen het deel van de algemene uitkering wat betrekking heeft op de energietoeslag, 
verbeteren gemeentelijke dienstverlening, extra middelen BOA en het klimaatakkoord
zijn budgettair neutraal opgenomen in de zomerbrief, omdat hier reëel verwachte 
kosten tegenover staan. Het resterende deel, namelijk € 301.473 is niet 
budgetneutraal verwerkt. Na de mutaties uit deze zomerbrief resteert er van dit 
bedrag nog € 198.332 (overschot). Zonder de extra middelen vanuit de algemene 
uitkering zou er een tekort van € 103.141 in 2022 zijn.

In de zomerbrief worden extra lasten voor bezwaar en beroep genoemd m.b.t. de 
WOZ.  Moeten deze kosten niet door de gemeente Veenendaal worden betaald?

De gemeente Veenendaal is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het (financiële) risico
van bezwaar en beroep is voor rekening van de gemeente Woudenberg. Zo ontvangt 
de gemeente Woudenberg ook zelf de inkomsten m.b.t. de WOZ.

Kan het college voorbeelden benoemen waar de dienstverlening en het extra 
ondersteunen van mensen in kwetsbare posities nu tekort schiet?

Hoeveel mensen uit Woudenberg zijn getroffen door de toeslagenaffaire?

In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport “Ongekend onrecht” 
van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is toegelicht dat 
naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig 
zijn die structureel tot bredere verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. 
Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de 
overheid, waaronder gemeenten. Zodoende heeft het kabinet besloten hier tot en met
2027 extra middelen voor ter beschikking te stellen. 

Het feit dat Woudenberg deze middelen heeft ontvangen, is dus niet een direct gevolg
van de wijze waarop wij de mensen in kwetsbare posities ondersteunen. 



Vraag Antwoord

12 Woudenbergse huishoudens zijn getroffen door de toeslagenaffaire. 
Budget dementie: is de gemeente bekend met een brief van Senioren Belangen 
Woudenberg? Deze organisatie is van mening dat er al veel gedaan wordt op het 
vlak van dementie en dat de ambitie van Woudenberg te hoog is. Zij zijn ook van 
mening dat het aantrekken van een extra kracht niet noodzakelijk is. Wat is de 
reactie van het college hierop?

We hebben Senioren Belangen inmiddels benaderd om een afschrift van de brief te 
ontvangen. Indien blijkt dat in deze brief vragen aan de gemeente worden gesteld, 
zullen wij hier vervolgens inhoudelijk op reageren.

Kwaliteitsbeleid:  kan het college aangeven waarom de kosten inhuur van een data 
analist worden gefinancierd vanuit de incidentele middelen Jeugdzorg? Is het niet 
zuiverder om dit ten laste te brengen van het budget voor de salarissen? 

Voor de incidentele middelen Jeugdzorg is door het Rijk expliciet aangegeven dat een 
deel van de middelen beschikbaar is gesteld voor meer inzet en regie op het 
voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische 
jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. In dit kader hebben wij de data-analist ingehuurd. Zijn werkzaamheden 
zien enkel op het sociaal domein, hij is verder binnen onze gemeente niet betrokken 
met werkzaamheden op het gebied van data en monitoring. Door het directe verband 
met de opdracht van het Rijk voor de incidentele middelen, is het naar onze mening 
juist het meest passend om die middelen hier ook voor in te zetten. 

Kosten klimaatakkoord; kan het college aangeven voor welke activiteiten vanuit het 
Klimaatakkoord er nog geen financiële dekking is? 

Het klimaatakkoord kent een veelheid aan doelen, hetgeen niet in een eenvoudig 
lijstje te benoemen is. Vooralsnog is vooral ingezet op de warme transitie visie en de 
uitvoering van beleid op het gebied van duurzaamheid. 

Er zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding BOA-
taken. Kunt u ons inzicht geven in de huidige besteding van de BOA-gelden? B.v. 
hoeveel uur en welke specifieke taken heeft de BOA op dit moment. 

Door de Ministerie van Justitie en Veiligheid worden structureel extra gelden 
beschikbaar gesteld voor extra toezicht- en handhavingscapaciteit. Voor de gemeente
Woudenberg geldt dat er 0,5 fte kan worden aangesteld als Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar Openbare ruimte. De nog te werven Boa krijgt als taakaccent 
ondermijning, zodat er extra kan worden ingezet op het opsporen en bestrijden 
ondermijnende criminaliteit. 

Stijging energiekosten: gaat de stijging van de energiekosten ook gevolgen 
(doorberekenen)  krijgen voor de huur van ruimten binnen het Cultuurhuis? 

Het energiecontract van het Cultuurhuis staat op naam van de gemeente. Wij 
berekenen de energiekosten door via de servicekosten. Dit is een vast bedrag per 
vierkante meter. In het kader van het opstellen van de conceptbegroting 2023 heeft 
het college besloten om dit vaste bedrag niet te verhogen in afwachting van de 
resultaten van de businesscase van het Cultuurhuis. De stijging van de energiekosten 
heeft vooralsnog geen gevolgen voor de huur van de ruimten binnen het Cultuurhuis.




