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01. Collectief Henschotermeer Natuurlijk
K. Kuperus

Jan 
Bessembinders | 
CDA

Heeft het College er weet van of het 
genoemde collectief al overleg heeft gevoerd
over hun alternatieve plan met de eigenaar 
van het gebied Landgoed Henschoten Den 
Treek of met de toekomstige beheerder 
Mooi Meer danwel YMCA?

Wij hebben hier geen informatie over.

02. Aanbiedingsbrief besluit AB VRU
K. Hendriks
03. Eerste halfjaarbericht 2022 van Ministerie van
Justitie en Veiligheid
K. Hendriks
04. Resultaten gemeentebeleidsmonitor 2021 
onderdeel veiligheid en leefbaarheid
K. Hendriks

Henk van de 
Wetering | PvdA-
GroenLinks

Welke conclusies trekt u uit de 
gemeentebeleidsmonitor 2021? En welke 
beleidsmaatregelen worden op grond van 
de uitkomsten genomen of worden 
overwogen?

- Het woonklimaat in Woudenberg wordt 
zeer positief beoordeeld.
- De scores van de feitelijke inzet voor de 
buurt, buurttoezicht en eigen toezicht zijn duidelijk
gestegen.
- Het oordeel over de staat van de openbare
ruimte is teruggelopen. Inwoners zijn steeds iets 
minder positief over begaanbaarheid van 
bijvoorbeeld straten en stoepen maar ook de 
hoeveelheid groen.
- Het oordeel over de voorzieningen in de 
buurt is positief met betrekking tot nabijheid van 
winkels en zorgvoorzieningen. Inwoners zijn 
minder te spreken over culturele- en 
welzijnsvoorzieningen. De voorzieningen voor 
jongeren scoren het laagst.
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Per beleidsterrein wordt bepaald welke 
beleidsmaatregelen worden genomen of 
overwogen.

04. Resultaten gemeentebeleidsmonitor 2021 
onderdeel veiligheid en leefbaarheid
K. Hendriks

Jan 
Bessembinders | 
CDA

1. Op welke wijze gaat de gemeente aan de
slag met de resultaten van de 
gemeentebeleidsmonitor? Anders 
gezegd: hoe vertaalt de gemeente de 
monitor resultaten naar (nieuw) beleid?

2. We lezen in de resultaten dat de 
sportvoorzieningen minder positief 
worden beoordeeld. Heeft de gemeente 
ook diepgaander inzicht in het waarom 
van deze lagere beoordeling?

3. Zo ja, worden deze diepere inzichten ook
gedeeld met het kernteam van het 
Sportakkoord?

1. Op basis van de beschikbare gegevens, zowel 
subjectieve gegevens 
(gemeentebeleidsmonitor) als objectieve 
gegevens (veiligheidsbeeld/meldingen 
gemeente/FIXI, etc.), wordt een analyse 
gemaakt. Deze analyse bepaalt waarop wij de 
komende jaren gaan inzetten of dat het beleid
moet worden aangepast.

2. Nee, dit heeft de gemeente niet. 
Respondenten zijn alleen gevraagd naar de 
mate van tevredenheid niet over het waarom.

3. Niet van toepassing

04. Resultaten gemeentebeleidsmonitor 2021 
onderdeel veiligheid en leefbaarheid
K. Hendriks

Peter van Schaik 
| GBW

1. Onderdeel 2.2; Gevoel van veiligheid. 
Zijn er gegevens beschikbaar m.b.t. 
oudere jaren?

2. Onderdeel 3.1.1. Staat van de openbare 
ruimte; de resultaten worden erg 
positief uitgelegd. “ de helft van de 
inwoners vindt dat de perken, 
plantsoenen en parken goed zijn 
onderhouden” (49%). U kunt ook stellen 
dat de helft niet positief is. Wat is uw 

1. Ja, vanaf 2008 is er een veiligheidsmonitor 
uitgevoerd onder de inwoners van 
Woudenberg.
In het onderstaande schema staan de 
percentages van de voorafgaande monitoren 
op de vraag of zij zich weleens onveilig voelen
in de gemeente Woudenberg.

Ja Nee
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reactie hierop?
3. De resultaten zijn afkomstig uit een 

beleidsmonitor. U geeft aan dat de 
uitkomsten gebruikt worden om het 
beleid af te stemmen op de wensen en 
behoeften. Toch zitten er een aantal 
elementen bij waarvoor  een actieplan 
zou kunnen worden opgesteld om een 
aantal bevindingen eerder op te pakken. 
Als voorbeeld noemen wij:
- De tevredenheid over de 

hoeveelheid groen in de buurt loopt 
de laatste 3 metingen terug (van 
89% naar 76%).

- De waardering voor de 
begaanbaarheid van straten, paden 
en stoepen loopt terug  (van 76% 
naar 65%).

- De voorzieningen voor jongeren 
scoren laag.

- De waardering voor de culturele 
voorzieningen (van 53% naar 32%.

- De waardering voor de 
welzijnsvoorzieningen (van 41% naar
27%)

Wat is de reactie van het college hierop?

2009 21% 79%
2011 18% 82%
2013 21% 79%
2015 17% 83%
2017 19% 81%
2019 18% 82%
2021 19% 81%

2. De geringe daling van 51% 2017, 50% 2019 
naar 49% in 2021 is een verwacht gevolg op 
de bezuinigingen in de afgelopen jaren. Dit 
geldt voor meerdere disciplines in de 
openbare ruimte.

3. Het lopende en komende jaar worden op 
diverse beleidsstukken herzien. Deze 
gegevens en andere beschikbare gegevens 
worden hiervoor gebruikt.

05. Veiligheidsbeeld Woudenberg 6 
maandrapportage 2022
K. Hendriks

Peter van Schaik 
| GBW

U stelt dat ondermijning zich moeilijk laat 
vertalen in cijfers. Kan het college aangeven 

Ja, er zijn meldingen geweest die uiteindelijk 
ondermijning hebben voorkomen. In het kader van
Algemene verordening gegevensbescherming 
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of er meldingen zijn geweest die uiteindelijk 
ondermijning hebben voorkomen?

(AVG) en de Wet op Politiegegevens kan hier geen
nadere informatie over worden verstrekt.

06. Rapportage vuurwerkmeldpunt 2021/2022 K.
Hendriks

Henk van de 
Wetering | PvdA-
GroenLinks

Wat opvalt in de beantwoording aan de 
PvdD is dat de argumenten die in het 
college-advies staan maar zeer beperkt 
terugkomen in de beantwoording. Ook is het
thema vuurwerkoverlast onderdeel geweest
van de bijeenkomsten die zijn gehouden 
over oudjaar. Daar was ook de gelegenheid 
om een vuurwerkverbod aan de orde te 
stellen. Wat is de reden om deze 
argumenten niet mee te nemen in de 
beantwoording aan de PvdD?

De kern waarom een vuurwerkverbod niet 
mogelijk is, staat benoemd in de reactie aan de 
PvdD. Zolang het vuurwerk beschikbaar wordt 
gesteld door leveranciers in Nederland en het 
buitenland is het niet mogelijk om een lokaal 
afsteekverbod te handhaven.

07. Stand van zaken versnelling woningbouw, 
woondeal juni 2022
K. Kuperus & T. Zeeuwe
08. Antwoorden op schriftelijke vragen GBW 
m.b.t. schuldhulpverlening
P. van Soeren
09. Kwartaalrapportage De Kleine Schans
M. van den Heuvel

Henk van de 
Wetering | PvdA-
GroenLinks

Ook DKS heeft te maken met ziekteverzuim.
Al langer wordt gewerkt aan minder door te 
verwijzen. Wat kunt u zeggen over de 
resultaten van het minder snel 
doorverwijzen? In hoeverre heeft het 
ziekteverzuim hier invloed op?

De resultaten zijn inhoudelijk en financieel naar 
verwachting. In de Q2 rapportage, die bij de 
ingekomen stukken van 20 oktober wordt 
gevoegd, kunt u hier meer over lezen. Het 
ziekteverzuim in het eerste kwartaal was met 
name het gevolg van corona en griep. Het is niet 
bekend in hoeverre het ziekteverzuim invloed had 
op de resultaten van het minder snel 
doorverwijzen.

09. Kwartaalrapportage De Kleine Schans
M. van den Heuvel

Michel Hardeman
| CDA

1. Door omstandigheden is de rapportage 
over het eerste kwartaal later afgerond. 
Wanneer kunnen we de rapportage over
het tweede kwartaal tegemoet zien?

1. Deze kunt u bij de ingekomen stukken van de 
raadsvergadering van 20 oktober tegemoet 
zien.

2. De Q2 rapportage is reeds opgeleverd. Wij 
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2. Is het mogelijk om in het overzicht over 
Q2 de kwartaalcijfers te presenteren 
naast de kwartaalcijfers van dezelfde 
periode vorig jaar?

zullen CDKS vragen de volgende keer dat zij 
cijfers aanlevert deze aanpassing mee te 
nemen.

09. Kwartaalrapportage De Kleine Schans
M. van den Heuvel

Peter van Schaik 
| GBW

1. Kan het college aangeven waarom wij als
gemeenteraad nu pas (eind 3e kwartaal) 
de rapportage ontvangen over het 
1e kwartaal?

2. In de inleiding wordt gemeld dat het 
toevoegen van inhoudelijke cijfers 
weinig toevoegt, en dat deze met de 
halfjaarlijkse rapportages worden 
vermeld. Wij hebben meer behoefte aan
een rapportage waarin een compleet 
beeld wordt geschetst met zowel de 
financiële, als de inhoudelijke cijfers. Kan
het college aangeven of het mogelijk is 
om in plaats van 4 keer per jaar, 2 keer 
per jaar een complete rapportage te 
ontvangen?

3. Geplande zaken en waar geen 
opzienbarende zaken spelen zijn 
verwijderd. Wie maakt de inschatting of 
bepaalde zaken wel of niet worden 
opgenomen in de rapportage?

4. In de rapportage wordt geschreven dat 
de caseload in jeugdzaken groot is. Kan 

1. De raad is op de hoogte van de beperkte 
ambtelijke capaciteit, waardoor er prioriteiten 
gesteld moeten worden. Binnen het sociaal 
domein is in Q2 ten aanzien van De Kleine 
Schans de prioriteit gelegd bij het uitwerken 
van de voorstellen van de bezuinigingsdialoog
en de monitoring hiervan.

2. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 
in haar evaluatierapport van Coöperatie De 
Kleine Schans, zijn we momenteel bezig met 
het hernieuwen van het format van het 
jaarplan en de verantwoording. Wij nemen uw 
vraag hierin mee.

3. Dat doet Coöperatie De Kleine Schans in 
samenspraak met de gemeente als 
opdrachtgever.

4. De grote caseload is het gevolg van corona 
waardoor trajecten langer doorliepen en er nu 
meer aanmeldingen zijn. Daarnaast zorgt het 
ziekteverzuim, om de zorg te kunnen 
continueren, voor een hogere caseload bij 
collega’s. Ja, er is een wachtlijst, de 
gemiddelde wachttijd is 5 à 6 weken. Op deze 
wachtlijst staan geen mensen waarvan direct 
duidelijk is dat ze gebaat zijn bij 
specialistische hulp, deze worden meteen 
doorverwezen, of waarbij er sprake is van 
veiligheidsrisico’s, deze zaken worden direct 
opgepakt.
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het college dit nader duiden? Is er een 
wachtlijst? Zo ja, wat is de gemiddelde 
wachttijd?

5. In augustus zijn volgens de rapportage 
de bevindingen (minder doorverwijzen, 
meer zelf doen)  aan het college 
voorgelegd, met de bedoeling een 
besluit te nemen over de voortzetting. 
Heeft het college deze bevindingen 
ontvangen en beoordeeld? Zo ja, wat 
zijn de uitkomsten?

6. In deze rapportage wordt nu alleen een 
financiële vertaling en uitleg gegeven 
van de werkzaamheden die niet naar de 
2e lijn zijn doorverwezen, maar zelf zijn 
opgepakt. In de rapportage missen wij 
resultaten m.b.t. de klanttevredenheid 
van de cliënten die door De Kleine 
Schans zelf zijn geholpen. Kan het 
college ons hierover informeren?

5. Ja, deze hebben ontvangen en beoordeeld. De
uitkomst is dat de bevindingen, zowel 
inhoudelijk als financieel aansluiten bij de 
vooraf gestelde doelen. Het college heeft 
daarom tot een voorzetting besloten. Het 
collegeadvies is via de ingekomen stukken 
naar u onderweg.

6. In februari is Coöperatie De Kleine Schans 
gestart met het meten van de 
cliënttevredenheid middels een eigen 
cliëntervaringsonderzoek. Dit onderzoek loopt 
nog. De uitkomsten hiervan worden verwerkt 
in de Q4 rapportage.
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