
Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 8 (Zomerbrief)
Raadscommissievergadering van: 06 – 09 – 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 agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Energietoeslag: krijgen inwoners die reeds energietoeslag hebben ontvangen 
automatisch de verhoging van €500 of moeten ze deze opnieuw aanvragen? 

Voor de inwoners die van minimaregelingen gebruik maken wordt deze verhoging 
ambtshalve (automatisch) toegekend en uitbetaald. Voor de overige inwoners welke 
wel in aanmerking komen voor de verhoging, maar geen gebruik maken van 
minimaregelingen, wordt dit momenteel bekeken in overleg met Coöperatie de Kleine 
Schans. 

Verbeteren dienstverlening: 
a) Begrijpen we het goed dat de bijstelling algemene uitkering van 348k ook 

bestaat uit een deel van 47k gerelateerd aan de 
kinderopvangtoeslagenaffaire? 

b) Begrijpen we het goed dat deze uitkering eenmalig is terwijl het verbeteren
van de dienstverlening structureel is? Zo ja, hoe verhoudt zich dat t.o.v. de 
bezuinigingsronde? 

c) Kunt u aangeven op welke wijze deze uitkering ingezet gaat worden ter 
verbetering van de kwaliteit van dienstverlening? 

a) Dat klopt, het bedrag van € 348.184 bestaat voor een deel uit de € 46.711 voor het 
verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de 
kinderopvangtoeslagenaffaire.

b) De uitkering betreft structurele middelen, waardoor het Rijk deze middelen jaarlijks 
ter beschikking stelt aan de gemeente voor het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening. De potentiële kosten voor het verbeteren van de dienstverlening 
kunnen hiermee gedekt worden.

C) Op dit moment wordt nog onderzocht hoe deze middelen ingezet kunnen gaan 
worden. Hierdoor kan er op dit moment nog niet aangegeven worden welke 
maatregelen genomen worden.

In het kader van kosten bezwaar en beroep en proceskosten rondom WOZ oude 
jaren volgt nu een last van 52k. 

a) Kunt u aangeven wat hiervoor in totaliteit begroot is? 
b) Kunt u aangeven waarom deze uitgaven nu pas bekend zijn terwijl deze 

gaan over oude jaren? 

a) In de begroting 2022 is oorspronkelijk een bedrag van € 65.000 begroot. Met de 
mutatie uit de zomerbrief erbij, is het de verwachting dat we dit jaar € 117.000 
uitgeven in dit kader.

b) Trajecten van bezwaar en beroep nemen doorgaans langere tijd in beslag. Pas na 
de definitieve uitspraak in beroep zijn de uitgaven bekend.

De Regeling Reductie Energieverbruik Woningen liep 31-07-2022 af, kunt u De oorspronkelijke datum van eindiging van de Regeling Reductie Energieverbruik 



Vraag Antwoord

aangeven in hoeverre het beschikbare budget benut is? 
Bij onderbenutting, welke mogelijkheden zijn er om dit eventueel alsnog in te 
zetten?

Woningen (RREW) was 31-07-2022. Vanwege vertragingen opgelopen door COVID 
heeft het Rijk op 27-06-2022 in de Staatscourant bekend gemaakt dat de RREW 
verlengd is tot 31-12-2022. Uiterlijk op deze datum moeten de activiteiten voor deze 
regeling afgerond zijn. De gemeente Woudenberg heeft voor deze regeling € 100.000 
ontvangen. Gezien de regeling nog in uitvoering is, kan op dit moment nog geen 
inzicht gegeven worden in de totale uitgaven en welk deel van de beschikbare 
middelen onbenut blijven.

In de 1e financiële tussenrapportage staan een aantal punten op P.M. De punten 
rondom Uitgaven en kosten opvang Oekraïners en de wachtgeldregeling voor 
wethouders komt niet naar voren. Kunt u aangeven wat de status hiervan is? 

Dagelijks worden in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen uitgaven 
gedaan. Met alle ontwikkelingen die zich in dit kader mogelijk voordoen tot en met het
einde van het jaar, laten deze uitgaven zich lastig voorspellen. Zodoende is geen 
inschatting in de zomerbrief opgenomen. De uitgaven zijn tot nu toe (ruimschoots) 
lager dan de inkomsten die we in dit kader ontvangen en we hebben geen reden aan 
te nemen dat dit de komende maanden anders gaat zijn. 

Wat betreft de wachtgeldregeling voor de oud-wethouders wordt later dit jaar of begin
volgend jaar door een externe partij een berekening gemaakt. Om de uitgaven te 
beperken, willen we dit voor 2022 1x laten berekenen. 


