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Pagina 1  
Uitgangspunten 
samenstellen begroting 
 

Marco vd Hoef 
GBW 

De toename van het aantal  woningen staat met 70 
stuks per jaar in het overzicht. In de woonvisie 
hebben we dit aantal vastgesteld op 100/110. 
Daarnaast worden er aanzienlijke aantallen woningen 

in het ontwerpbestemmingsplan bebouwde kom 
voorzien.  

 
1. Waarom wordt in dit overzicht nog steeds 

vastgehouden aan een jaarlijkse toename van 70 
woningen? 
 

 
 
 

2. Is het toekomstige aantal van 70 c.q. 100/110 
incl. of excl. de aantallen uit het BP bebouwde 
kom ? 

 
 
 
 

 
 

 
1. De opgenomen 70 woningen is puur vanuit voorzichtig 

berekenen en niet de verwachte realisatie. Kijk naar 
bijvoorbeeld projecten zoals Inbo, Jan Ligthartschool, Willem 
van Oranjeschool, Het Groene Woud, Nijverheidsweg, 

Griftdijk, etc. De streefwaarde van 90-110 woningen is nog 
steeds het uitgangspunt. 
 

2. Ja, het toekomstige aantal van gemiddeld 70 c.q. 100/110 
per jaar is inclusief het BP bebouwde kom.  

Pagina 1 Salarissen Odile de Man 

VVD 

1. Klopt het dat het College voor de jaren 2019-

2021 geen jaarlijkse salarisverhogingen 
verwacht? Of wordt de salarisverhoging ieder 
jaar bijgesteld naar de laatste afspraken. Waarop 
is deze verwachting gebaseerd? Is bij deze 
verwachting rekening gehouden met recente 

berichten over wenselijkheid van 
salarisverhogingen? 

1. Bij het samenstellen van de begroting is het jaar 2018 

gebaseerd op lopende prijzen (waar nodig rekening gehouden 
met loon en prijsstijgingen). De jaren 2019 t/m 2021 zijn 
gebaseerd op constante prijzen (dus geen rekening gehouden 
met loon en prijsstijgingen). Deze systematiek wordt al jaren 
gehanteerd in Woudenberg. Dat kan ook aangezien onze 

berekening van de algemene uitkering eveneens gebaseerd is 
op lopende prijzen voor 2018 en constante prijzen voor de 
jaren 2019 t/m 2021.  

Pagina 1 Sierd Smit 
PvdA 

1. Het lijkt dat in de tabel op pagina 1 wordt 
uitgegaan van aanzienlijk kleinere toenames in 
de woningvoorraad. Dat staat haaks op de 

verderop in de begroting aangegeven 

streefwaardes. Onze aanname is dat hier een 
fout is gemaakt en de cijfers in tabel pagina 1 
nog aanpassing behoeven. Klopt dat? 

1. De opgenomen 70 woningen is puur vanuit voorzichtig 
berekenen en niet de verwachte realisatie. Kijk naar 
bijvoorbeeld projecten zoals Inbo, Jan Ligthartschool, Willem 

van Oranjeschool, Het Groene Woud, Nijverheidsweg, 

Griftdijk, etc. De streefwaarde van 90-110 woningen is nog 
steeds het uitgangspunt. 
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Pagina 2 Sierd Smit 
PvdA 

1. In welke mate is de volgende constatering 

terecht: de decentralisatie in de WMO, Jeugdzorg 
en Participatie levert de gemeente meer en meer 
op dan dat deze kost? 

1. Dat is niet juist. Er blijft een risico bestaan dat de uitgaven 
hoger zijn dan de inkomsten (zie blz. 59 en antwoord op 
vraag CDA). Grotere vraag en complexiteit kunnen een 
eventuele opbrengst opeens doen omslaan naar een tekort. 

Pagina 4 Henk-Jan 

Molenaar SGP 
1. Ten opzichte van de Kadernota 2018 is sprake 

van een forste stijging van de kosten in het 
Sociaal Domein (Wmo en Jeugdzorg). Dit betreft 
een bedrag van € 427.000. Er worden in een zin 

een viertal componenten genoemd, stijgende 
zorgvraag, meerkosten coöperatie, lagere eigen 
bijdrage huishoudelijke hulp en meerkosten 
zorgadministratie. Graag ontvangen we een 
splitsing van het bedrag van € 427.000 over deze 
vier componenten en per bedrag een korte 

toelichting. 

2. Specifiek over de stijgende zorgvraag: graag 
ontvangen wij de werkelijke zorgkosten over 
2016, de meest actuele verwachting voor 2017 
en de in deze begroting opgenomen zorgkosten 
en dan gesplitst in Wmo, Jeugdzorg, 
Participatiewet en overhead! 

 

3. Specifiek over de stijgende zorgvraag: in welke 

vormen van zorg is deze stijging van de 
zorgvraag te zien c.q. wordt deze verwacht? 
 

4. Wat stond er in de Kadernota 2018 voor 
huishoudelijk hulp aan bedragen qua uitgaven en 
eigen bijdragen en wat wordt het bedrag aan 
eigen bijdragen vanaf 2019 bij een plus van  

€ 75.000? 

1. In de tabel op pagina 3 is het bedrag van € 427.000 

opgenomen als gevolg van diverse mutaties binnen het 
sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Het bedrag is een 
totaalbedrag en is niet enkel gebaseerd op de vier genoemde 
componenten. Hierdoor is een splitsing lastig om te maken.  
 

2. Het is niet mogelijk een dergelijk gesplitst overzicht te 
leveren daar niet meer met aparte kolommen Wmo, 

Jeugdzorg, Participatiewet en overhead gewerkt wordt. De 
vier genoemde percelen zijn ontschot waardoor een verdeling 
van de zorgkosten per perceel niet mogelijk is. 

 
3. Bij de doelgroep Jeugd is een stijging te zien bij jeugdhulp 

met verblijf, dyslexiezorg, ambulante jeugd- en opvoedhulp, 
dagactiviteiten en (specialistische, zware) landelijk ingekochte 

zorg. Bij de Wmo is een stijging waar te nemen bij individuele 
begeleiding.  
 

4. In de kadernota 2018 zijn geen bedragen benoemd voor 
huishoudelijke hulp. Voor 2018 is begroot € 649.740 aan 
totale kosten voor huishoudelijke ondersteuning. Omdat de 

eigen bijdragesystematiek via het CAK is gewijzigd, is de 
eigen bijdrage voor het totale Wmo-maatwerkpakket  
verlaagd van € 200.000 naar € 96.900. Welke aandeel 
daarvoor specifiek is voor de maatwerkvoorziening HH is niet 

exact aan te geven. De algemene voorziening HH kent geen 
eigen CAK bijdrage. Pas op het moment dat meer mensen 
met een hoger inkomen gebruik gaan maken van de 

maatwerkvoorziening HH heeft dat effect op de eigen bijdrage 
CAK. 
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5. Nu de verhoging van de eigen bijdrage van  

€ 5 naar € 10 is becijferd op € 75.000 aan 
hogere baten, berekenen wij het verwachte 
aantal uren geleverde huishoudelijk hulp op 
15.000 uur. Wat waren de in totaal geleverde 

uren in de jaren 2015 en 2016 en wat is de 
actuele verwachting voor 2017? 

 
 

 
 
 

 

6. Het structurele effect van de coöperatie is vanaf 
2019 ingeschat op 1%. Waarom is dit vervolgens 
in de jaren erna niet een oplopend percentage? 

5. Met de verlaging naar € 5,00 is een aantrekkelijk alternatief 
ontstaan voor mensen die nu zelf hun hulp (nog) regelen. 
Verwacht wordt dat volgend jaar het aantal gebruikers van de 
algemene voorziening zal verdubbelen naar 80 (medio 2017 

waren dat er 40) nu de eigen bijdrage zo laag is. Voor hen 
kan dat namelijk financieel aantrekkelijk zijn. In de begroting 

hebben wij in het bedrag van € 649.740 die prognose 
meengenomen. 
De kosten per persoon per jaar voor de gemeente voor de 
algemene voorziening zijn € 2.080 (2,5 uur x € 17,33 x 48 
weken). Wanneer de bijdrage terug gaat naar € 10,00 

verwachten wij dat de drempel voor de mensen die het zelf 
kunnen bekostigen en regelen weer groter wordt. Dan zal de 
toeloop minder worden en schatten we daar een opbrengst 
uit van € 75.000 (vermindering van 35 gebruikers). 
Overigens zijn de kosten van de AV HH nu becijferd op € 
150.000. 

 

6. Het college acht het percentage van 1% als structureel effect 
van de coöperatie op dit moment reëel.  

 

Pagina 3, 4 en 16 Henk-Jan 
Molenaar SGP 

1. Hoe verhouden zich de getallen bij de post 

Diverse extra kosten sociaal domein van € 
228.000, € 233.000, € 223.000 en € 180.000 in 
de tabel op pagina 16 zich tot de getallen in de 

tabellen op pagina 3 en 4? Het lijkt niet een-op-
een aan te sluiten. 

1. De verschillen tussen de tabellen is enerzijds het gevolg van 
het rekenen met een gemiddelde tekort van € 225.000 over 

de jaren 2018-2021 en zijn anderzijds ontstaan doordat in de 
tabel op pagina 16 meerdere kosten zijn samengevoegd. De 
bedragen in de tabel op pagina 16, zijn opgenomen in 
verband met de aansluiting met de financiële begroting. 

Pagina 4 Michel 
Hardeman CDA 

1. Per saldo zijn de aanpassingen in het Sociaal 

Domein nihil. Wel zijn er veel mutaties. Het 
tekort in de zorg wordt middels gebruik van de 
reserve Sociaal Domein opgelost. Het tekort is 
fors en onderbouwing ontbreekt. Op pagina 4 
wordt summier aangegeven waaruit dit tekort 

1. Het tekort van € 225.000 is ontstaan door diverse mutaties 
binnen het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg) en niet enkel 

gebaseerd op vier genoemde componenten. Hierdoor is een 
volledige onderbouwing moeilijk te maken.  

In de begroting is voor genoemde jaren een gelijk tekort 
opgenomen doordat gewerkt is met een gemiddeld tekort.  
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ontstaan is. Graag ontvangen wij de volledige 
onderbouwing. Het tekort blijkt voor 2018, 2019, 
2020 en 2021 exact gelijk. Is dit onderbouwd of 
is het een inschatting? 

2. Om dit tekort terug te dringen treft u een aantal 
maatregelen. Waarom zijn de effecten hiervan 
niet al deels voor 2018 effectief? 

 
 
 
 

 
 

2. Er is kritisch gekeken naar mogelijke maatregelen om het 
tekort te reduceren. In verband met een goede voorbereiding 
en een zorgvuldige afweging bleek het niet haalbaar om 
maatregelen al in 2018 te effectueren. Bovendien ziet het 
grootste gedeelte van de uitgaven binnen het sociaal domein 

op regionaal ingekochte zorg. De aanbesteding voor de drie 
jeugdpercelen en een Wmo-perceel wordt in 2018 voorbereid. 
Dit is hierdoor het eerstvolgende moment om een 
budgetopdracht mee te geven. Tot 2019 staan de afspraken 
over de regionaal ingekochte zorg in principe vast, waardoor 
eerdere maatregelen op dit vlak in beginsel niet haalbaar zijn. 

Hoofdlijn  

pagina 5 

Marleen Treep 

CU 
1. hogere uitkering WMO-jeugdzorg in 

meicirculaire: lopen de kosten hiervan ook op in 

Woudenberg? Of is dit een algemene trend. 

1. De hogere uitkering voor Wmo- en Jeugdzorg in de 

meicirculaire is een compensatie voor de loonsverhogingen bij 
de zorgaanbieders. Vanwege deze loonsverhogingen lopen de 
kosten voor Wmo- en Jeugdzorg ook op in Woudenberg.  

Pagina 5 Michel 
Hardeman CDA 

1. Binnen de maatregelen verwacht u een besparing 

van EUR 2.000,00 bij een verkenning van een 
juridische databank. Kunt u aangeven waarom er 
al een besparing gerealiseerd kan worden bij 
alleen een verkenning? 
 

2. Het effect van de coöperatie De Kleine Schans 

levert een besparing van EUR 38.000,00 op. Kunt 
u aangeven hoe u aan dit bedrag komt (waarom 

1% van de zorgkosten)? Kunt u ook aangeven 
waarom deze besparing pas vanaf 2019 
gerealiseerd kan worden? Is deze EUR 38.000,00 

1. Het college verwacht dat na de verkenning als gevolg van 
nieuwe afspraken een besparing van ongeveer € 2.000 
gerealiseerd kan worden.  

 

 
 
 
 
2. Het bedrag van de besparing van € 38.000 als gevolg van de 

oprichting van coöperatie De Kleine Schans, acht het college 
reëel vanaf 2019. Het college ziet 2018 als een 

overgangsjaar. De voorziene besparing van € 38.000 is een 
direct gevolg van de oprichting van coöperatie De Kleine 
Schans. Het college verwacht dat de samenwerking zoals 
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het directe gevolg van de coöperatie of was deze 
in de oude situatie ook te behalen? 
 
 

 
 

3. Een andere maatregel is het onderzoeken van de 

zorgadministratie. De besparing is EUR 0,00. 
Kost het onderzoek geen geld? 

beoogd binnen de coöperatie zal leiden tot lagere uitgaven 
aan de inkoop van specialistische zorg en dat de 
ondersteuning door het wijkteam zelf, hoger wordt. Tevens is 
een positief effect te verwachten van versterking van de 

basisinfrastructuur door inzet op een gezonde en 
maatschappelijk actieve leefstijl. 

 
3. Het onderzoek naar de zorgadministratie is reeds in 2017 

gestart. De kosten voor de uitvoering van het onderzoek 
worden in 2017 gemaakt en zijn zodoende niet in de 
begroting 2018-2021 opgenomen. In 2018 zal de 

besluitvorming over de zorgadministratie plaatsvinden, 
waardoor het eerste moment van effectuering van deze 
maatregel per 1 januari 2019 reëel wordt geacht. 

Pagina 5  
Maatregelen Sociaal domein: 
Verkennen alternatief 

Juridische databank 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Gekeken wordt naar een goedkopere passende 
oplossing voor de juridische databank van 
Schulink. Weegt de besparing op tegen de kosten 

voor het onderzoek? Voldoet de huidige 

methodiek niet of zijn alternatieven beter? 
 

1. Er zijn op de markt alternatieven beschikbaar voor de 
juridische databank van Schulink. De huidige methodiek 
voldoet maar de kosten zijn relatief gezien hoog. Met een 

beperkt onderzoek wordt bekeken of de alternatieven van 

voldoende kwaliteit zijn en goedkoper. 
 

Pagina 5 
Participatie-budget 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Er wordt nu rekening gehouden van verschuiving 
van de RWA-gelden van Woudenberg naar 

(voornamelijk) Amersfoort vanwege het werk-
beginsel i.p.v. woon-beginsel. In de kadernota 
was rekening gehouden met een aanvullende 
subsidie vanuit de gemeente vanwege tekort van 
de landelijke subsidie (pag.  6 kadernota 2018:  
€ 11.000 per jaar).  Is het wel terecht dat deze 
wordt gehandhaafd in de voorliggende begroting 

van Woudenberg (immers de rijkssubsidie loopt 

nu ook via Amersfoort)? 

1. Deze vraag hadden wij al in beeld en zullen we de komende 
periode ook regionaal agenderen. Momenteel zou de wijziging 

voor Woudenberg een verlaging van ca. 25% inhouden. Om 
hier regionaal eerst afstemming over te kunnen bereiken is 
het bedrag niet op voorhand naar beneden bijgesteld. 

 
 

Pagina 6 Sierd Smit 
PvdA 

1. Kunt u de onderbouwing van uw voorstel tot 1% 
OZB verlaging van de jaarlijks 2% OZB 
verhoging (zie recente Kadernota) toelichten? 

1. Gezien de financiële ruimte die er is in de begroting 2018-
2021, stelt het college voor de OZB tarieven voor de jaren 
2018-2021 jaarlijks met 1% te laten stijgen. 
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Pagina 7  
Hogere salariskosten 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. In de begroting is voor de jaren 2019 t/m 2021 
geen verhoging van de salarissen voorzien. 
Percentage 0% t.o.v. voorgaande jaren. Is dit 
uitgangspunt alleen gebaseerd op de vastgelegde 
COA afspraken? Waarom wordt,  gezien de 
huidige economische ontwikkelingen ook voor de 

jaren 2019 t/m 2021 niet een verhoging voor de 

salariskosten opgenomen in deze 
meerjarenbegroting? 

1. Bij het samenstellen van de begroting is het jaar 2018 
gebaseerd op lopende prijzen (waar nodig rekening gehouden 
met loon en prijsstijgingen). De jaren 2019 t/m 2021 zijn 
gebaseerd op constante prijzen (dus geen rekening gehouden 
met loon en prijsstijgingen). Deze systematiek wordt al jaren 
gehanteerd in Woudenberg. Dat kan ook aangezien onze 

berekening van de algemene uitkering eveneens gebaseerd is 

op lopende prijzen voor 2018 en constante prijzen voor de 
jaren 2019 t/m 2021.      

Pagina 8 Sierd Smit 
PvdA 

1. In welke mate is de verwachting gerecht-
vaardigd dat de voorlopige aangifte vennoot-

schapsbelasting de definitieve last omvat? Op 
welk moment is daar zicht op? pag. 13 e.v.: in de 
tabellen worden normen gegeven. Soms staat er 
specifiek bij dat het Woudenberg betreft; is dat 
ook het geval waar dit niet vermeld staat? Soms 
betreft het cijfers die betrekking hebben op 
enkele jaren geleden, in hoeverre zijn zij nog 

actueel? Wanneer worden normen 

geactualiseerd? 

1. De komende periode wordt samen met het externe bureau 
berekend wat voor Woudenberg de definitieve aangifte 

vennootschapsbelasting zal zijn. De definitieve aangifte kan 
afwijken van de voorlopige aangifte. Waar niet specifiek bij 
staat dat het Woudenberg betreft, gaat het inderdaad om 
Woudenbergse cijfers. De cijfers in de kolom “norm”  
betreffen de 0-meting. Actuele cijfers zijn terug te vinden in 
de tabellen in de jaarrekening onder ‘realisatie’. De 
streefwaarden worden, indien nodig, aangepast op basis van 

actuele cijfers. Deze werkwijze wordt overigens bij alle 

programma’s gehanteerd. 

PROGRAMMA 1 samenleving 
Pagina 12, 13 

Marleen Treep 
CU 

1. We hebben onlangs van diverse kanten 
vernomen dat het drugsgebruik onder jongeren 
nogal toeneemt. Is het college zich hiervan 

bewuste in het kader van “meer inwoners hebben 
een gezonde leefstijl…” en gaat u hier concreet 
aandacht aan besteden en zo ja: hoe gaat u dat 
aanpakken? 

1. Objectief is niet vastgesteld dat het drugsgebruik onder 
jongeren toeneemt. Vanuit de politie krijgen we geen 
toename van het aantal meldingen en ook de GGD-monitor 

laat tussen 2012 en 2016 geen stijging zien. Op dit moment 
besteden we preventieve aandacht aan drugsgebruik middels 
Jeugd-Punt dat op de basisscholen weerbaarheidstrainingen 
geeft die zijn gericht op omgaan met groepsdruk. Onder 
andere ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik en pesten. 
Ook bij de aanpak van jeugdoverlast is het gebruik van 
genotsmiddelen een belangrijk thema. Tot slot hebben we de 

subsidie ‘gezonde leefstijl’ waarbinnen initiatieven die 

aandacht aan dit thema besteden zouden willen besteden 
cofinanciering kunnen aanvragen. 

Pagina 13 Sierd Smit 
PvdA 

1. U stelt dat medewerkers van de coöperatie 
werken vanuit een integrale, generalistische en 
context-gebonden aanpak aan passende 

1. Ja, in situaties waarin meerdere leefgebieden om aandacht/ 
oplossing vraagt wordt vanuit de verschillende disciplines 
binnen de coöperatie een oplossing gezocht. Bijvoorbeeld 
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oplossingen op de gestelde 

ondersteuningsvragen. Wordt hier een 
totaaloplossing bedoeld? Kunt u dat toelichten? 

inzet van jeugdzorg gecombineerd met bijvoorbeeld een 

Wmo-voorziening en/of bijzondere bijstand en eventueel ook 
nog in combinatie met een oplossing vanuit de basisstructuur 
(maatjesproject e.d.). 

Programma 
Samenleving 

Pagina 14 tabel 1.2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marco vd Hoef 
GBW 

Uit de tabel 1.2.3 blijkt dat het cijfer voor 
klanttevredenheid is afgenomen ten opzichte van 

2016. Op basis van deze cijfers lijken ook de 
streefwaarden ten opzichte van 2016 te zijn 

aangepast. (2016 7.5 over de komende 4 jaren). 
Klanttevredenheid is een indicatie voor het 
functioneren van de hulpverleners. 
 
1. Zijn er redenen aan te geven waarom de 

klanttevredenheid is afgenomen?  
 

2. Is er een plan opgesteld om te kunnen blijven 
voldoen aan de geprognosticeerde waarden als 
opgenomen in de begroting voor 2016 een mooie 
7.5? 

 
 

 
 

1. De resultaten zijn voor alle drie doelgroepen op basis van de 
respons slechts indicatief. Een absolute verklaring is daardoor 
niet te geven.  
 

2. Ja, er is in 2017 een verbeterplan opgesteld met aandacht 

voor diverse onderwerpen. Daarnaast is een juridisch 
kwaliteitsmedewerker gestart die inzet op 
kwaliteitsverbetering binnen de uitvoering. Een verhoogde 
kwaliteit zal ook tot een hogere tevredenheid leiden. En met 
het oprichten van de coöperatie zal er naar verwachting 
minder verloop van personeel zijn. 

PROGRAMMA 1 samenleving 

Pagina 15 

Marleen Treep 

CU 

1. mbt 1.3.2:  uit externe landelijke cijfers is 

gebleken dat, waar we bijna overal beter scoren 
dan het landelijke gemiddelde, we wat 
cliënttevredenheidcijfers WMO laag scoren. Zijn 
de streefwaarden zoals genoemd in de tabel dan 
wel reëel? 

1. Ja, wij blijven werken aan verbetering en daarmee dus ook 

streven naar een hoger cijfer. Met de coöperatie maken we 
verdere afspraken over de door hen uit te voeren 
dienstverlening. 

Pagina 15     
Maatschappelijk effect 
 

Odile de Man 
VVD 

1. De tekst in de tabel voor 1.3.1 is identiek aan die 
van 1.3.2. Is dit correct? 

1. Ja, dit klopt. Ten aanzien van programma 1 ‘Samenleving’ 
zijn drie maatschappelijke effecten geformuleerd (vandaar 
1.3.) Het cijfer daarachter geeft het nummer van de KPI aan. 
Wat niet klopt is dat de tekst van KPI 3 (nr. 1.3.3.) afwijkt 
van die van  
1 en 2. Deze moet dezelfde zijn. 

Pagina 15 Michel 

Hardeman 
CDA 

1. Op pagina 15 lezen we wederom dat we minder 

specialistische zorg willen inzetten, dit 
voornemen zien we al diverse jaren terug. In 
hoeverre is dit tot op heden geslaagd, wat zijn de 
verwachtingen voor de toekomst en hoe gaat u 

dit realiseren? 

1. Onze inzet blijft (onder meer) gericht op verlaging van de 

inzet van specialistische zorg. De gemeente voert onder meer 
pilots uit om te onderzoeken welke middelen effectief 
bijdragen aan deze belangrijke transformatiedoelstelling (o.a. 
de pilot voorpostfunctionaris GGZ). Dit neemt niet weg dat er 

tegelijk sprake kan zijn van een stijging in de zorgvraag, 
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waardoor de totale uitgaven niet dalen. Daarnaast speelt de 

coöperatie straks een belangrijke rol bij het bieden van een 
meer lokaal, passend en integraal aanbod en versterking van 
de basisvoorzieningen. Het afsluiten van nieuwe contracten 
per 1 januari 2019 voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd en 
Wmo biedt eveneens ruimte voor het maken van 
richtinggevende afspraken hierover. 

Programma 

Samenleving 
Pagina 15 tabel 1.3 

Marco vd Hoef 

GBW 

1. Uit de tabel blijkt dat de cliënttevredenheid over 

dienstverleners bij SOZA veel lager is dan bij 
jeugd en WMO. Ook de streefwaarden liggen 
lager. Hoe is deze lagere score te verklaren en 
waarom streven we hier niet naar dezelfde 
scores? 

1. De tevredenheid bij SOZA lag in 2016 op een 6,2. In 2017 is 

dit cijfer gestegen naar 7,4. Hiermee is de tevredenheid 
vergelijkbaar met Jeugd en WMO, en ligt het ruim boven de 
streefwaarden voor de komende jaren. Juist om  op 
verglijkbaar niveau onderling te komen, was er een stijgende 
lijn bij de streefwaarden opgenomen. 

Pagina 17 Sierd Smit 
PvdA 

1. Wat is concreet de armoederegeling? 1. Inwoners met een laag inkomen en weinig of geen vermogen, 
kunnen in aanmerking komen voor de minimaregelingen van 
de gemeente Woudenberg. De gemeente heeft de volgende 
regelingen: 
- Computerregeling 
- Collectieve zorgverzekering 

- Verenigingsactiviteiten 

- Onderwijskosten 
- Culturele activiteiten 
- Individuele inkomenstoeslag  
Tevens kan er door deze inwoners gebruik worden gemaakt 
van Jeugdfonds De Boom en de bijzondere bijstand. 

Programma 2 Leefomgeving 
Pagina 20 
 

Marleen Treep 
CU 

1. Lokaal Groen aan de buurt-netwerk: past mooi in 
het uitdaagrecht wat we onlangs hebben 
aangenomen. We hebben hier nog niet veel over 
gehoord. Zo is er momenteel een voucher 
beschikbaar voor initiatieven. Wanneer en hoe 
gaat u de inwoners hierom-trent informeren en 

stimuleren? Wij onder-schrijven dit initiatief 

overigens van harte. 

1. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen Lokaal 
Groen aan de Buurt-netwerk. Er wordt o.a. een yplan 
opgesteld. Er worden 2 avonden (ideeënavond en 
uitwerkavond) georganiseerd voor belangstellenden. Eind 
oktober vindt de ideeënavond plaats. D.m.v. een persbericht 
en uitnodiging worden inwoners geïnformeerd, gestimuleerd 

en uitgenodigd. 

 

Pagina 20 Sierd Smit 
PvdA 

1. In welke mate ziet u een relatie tussen 'Right to 
Challenge' en ''Lokaal Groen aan de Buurt-
netwerk'? 

1. Right to Challenge en Lokaal Groen aan de Buurt-netwerk 
dienen hetzelfde doel, nl ruimte geven aan 
bewonersinitiatieven, wat past in onze 

participatiesamenleving. Daar waar Right to Challenge 
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“uitdagend” van karakter is en gemeentelijke taken kunnen 

worden overgenomen door groep (georganiseerde) bewoners 
als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper 
kan, gaat het bij Lokaal Groen aan de Buurt-netwerk om het 
samenspel tussen overheid en bewonersinitiatieven. Het gaat 
hierbij om het stimuleren van burgerinitiatieven en het 
omzetten van ideeën en enthousiasme naar concrete 

uitvoering. De focus ligt op zichtbare resultaten in de 

(directe) leefomgeving.  

Programma 
Leefomgeving 
Pagina 20. Lokaal Groen aan 
de Buurt-netwerk 

 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Onze maatschappij is in beweging. Bewoners 
voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en 
willen zich hier graag voor inzetten. Met de 
Groen aan de buurt–aanpak worden gemeenten 

begeleid bij het stimuleren van burgerinitiatieven 
en het omzetten van ideeën en enthousiasme 
naar concrete uitvoering. De focus ligt op 
zichtbare resultaten in de (directe) leefomgeving. 
In najaar 2017 zijn we van start gegaan en we 
continueren dit in de komende jaren. Hoe 
verhoudt dit initiatief zich tot Right to Challenge, 

en ziet het college mogelijkheden om hier 
verbindingen te leggen voor een (nog) 
succesvollere aanpak van burgerinitiatieven? 

1. Right to Challenge en Lokaal Groen aan de Buurt-netwerk 
dienen hetzelfde doel, nl ruimte geven aan 
bewonersinitiatieven wat past in onze 
participatiesamenleving. Daar waar Right to Challenge 

“uitdagend” van karakter is en gemeentelijke taken kunnen 
worden overgenomen door groep (georganiseerde) bewoners 
als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper 
kan, gaat het bij Lokaal Groen aan de Buurt-netwerk om het 
samenspel tussen overheid en bewonersinitiatieven. Het gaat 
hierbij om het stimuleren van burgerinitiatieven en het 
omzetten van ideeën en enthousiasme naar concrete 

uitvoering. De focus ligt op zichtbare resultaten in de 
(directe) leef-omgeving. De ervaring die we opdoen bij Right 
to Challenge en Lokaal Groen aan de Buurt-netwerk zal ons 
ontwikkelen tot een (nog) succesvollere aanpak van 
burgerinitiatieven. Right to Challenge en Lokaal Groen aan de 
Buurt-netwerk leveren beide een duurzaam netwerk op van 

actieve en betrokken bewoners en lokale organisaties. 

Programma 
Leefomgeving  
Pagina 20 CROW 

Marco vd Hoef 
GBW 

In de tabel komt de kwaliteit van de openbare ruimte 
gemiddeld op een B/C. Daarnaast wordt aangegeven 
dat de lagere scores C/D zich met name bevinden bij 
de onkruidbeheersing en de kleine schades. Met 
name het onkruid in het openbaar gebied is een 

doorn in het oog van onze inwoners. 
 
1. Wat is de vastgestelde kwaliteit van de 

onkruidbeheersing? 
 

 
 
 
 
 

1. De gemiddelde score wordt berekend aan de hand van de 
afzonderlijke beeldkwaliteitsmetingen van de diverse thema’s 
(groen, verhardingen, straatmeubilair, speelvoorzieningen, 
bebordingen en verlichting) in de openbare ruimte. Voor 
onkruidbeheersing is de vastgestelde beeldkwaliteit B. 
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2. Welke extra kosten moeten extra gemaakt 

worden om de kwaliteit van de onkruidbeheer-
sing op het gewenste niveau B/C te krijgen?  
 

3. Zou met de aanpassing van de kwaliteit van de 
onkruidbeheersing naar niveau B/C de algemene 
kwaliteit van de openbare ruimte op niveau B uit 

kunnen komen? 

2. Dit jaar (2017) is gestart met de verbeterde aanpak. Hiervoor 

is een extra budget ad. € 25.000,-- beschikbaar gesteld. De 
resultaten zijn positief. De verwachting is dat aan het 
gewenste niveau B/C wordt voldaan. 
 

3. Men kan niet zeggen dat door verbetering van de onkruid-
beheersing de gemiddelde score van de openbare ruimte dan 

op niveau B uitkomt. Het niveau is mede afhankelijk van de 

overige thema’s in de openbare ruimte die hieraan een 
bijdrage leveren. 

Programma 
Leefomgeving 
Pagina 21 2.2 

Marleen Treep 
CU 

1. betere verkeersveiligheid: we brengen nogmaals 
dringend de fietskruising Nico Bergsteinweg / 
Geeresteinselaan / JF Kennedylaan onder uw 

aandacht. Bij de kadernota hebben we verzocht 
te kijken naar een fietsopstelplaats aan de 
noordkant Nico Bergsteinweg / Geeresteinselaan. 
Is er inmiddels een nieuwe ambtenaar 
aangenomen op dit taakveld? Heeft u inmiddels 
onderzocht of daar een mogelijkheid toe bestaat 
en wat de financiële consequenties zijn? 

1. Onlangs is de vacature van beleidsmedewerker verkeer en 
vervoer weer ingevuld. We hebben de mogelijkheid voor een 
fietsopstelplaats aan de noordkant Nico Bergsteinweg / 

Geeresteinselaan nog niet nader onderzocht. Deze actie is 
opgenomen in onze jaarplanning 2017. 

Programma Veiligheid 
Pagina 21 

Marleen Treep 
CU 

1. Nav p. 21 stellen wij onze vraag betreffende 
handhaving bij dit programma: we hebben het 
centrumplan zo aangepast dat er parkeer-
gelegenheid gecreëerd is voor de winkel van de 
sigarenboer. Nu het centrum een paar maanden 

gereed is, constateren we dat er zeer regelmatig 
kort geparkeerd wordt op het (verhoogde) 
fietspad voor de winkel. Dat creëert een zeer 
onveilige en ongewenste situatie. We verzoeken 
het college de boa op te dragen hier te gaan 
handhaven. Bovendien worden veel 
verkeersregels in de Dorpsstraat en in mindere 

mate de Voorstraat overtreden. Het lijkt ons dat 
inmiddels iedereen gewend is aan de nieuwe 
situatie en dat handhaven gewenst is. Daarbij: 
winkeliers geven aan dat hun klanten niet 
aanspreekbaar zijn op overtredingen. 

1. Het handhaven van ongewenste situaties in centrum heeft 
onze prioriteit. Wij zetten het handhaven dan ook voort. De 
komende periode wordt er een gezamenlijke actie met de 
politie opgezet. Ons verzoek is wel aan ondernemers en 
inwoners de klachten ook te melden bij de gemeente.  
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Pagina 21 Michel 

Hardeman CDA 

1. Als CDA hebben we ons de afgelopen jaren 

veelvuldig laten horen over de verkeers-
veiligheid binnen het dorp. Vooral de toename 
van het verkeer dwars door ons dorp over de 
N226 baart ons zorgen. De toename van het 
verkeer levert onveilige situaties op bij de 
rotonde ter hoogte van de Nico Bergsteijnweg / 

J.F. Kennedylaan. Een fietstunnel onder de 

rotonde zou een oplossing kunnen bieden. Is dit 
voor het college ook een oplossing en zou u dit 
met de provincie kunnen bespreken? 

1. Alle voorgestelde maatregelen die bijdragen aan het 

verbeteren van de verkeersveiligheid zijn welkom. We zullen 
uw suggestie inbrengen bij ons structureel overleg met de 
provincie. 

Pagina 21 Sierd Smit 
PvdA 

1. Naast objectieve verkeersveiligheid blijkend uit 
cijfers kan er ook sprake zijn van subjectieve 

verkeersveiligheid. Bij dat laatste is meestal een 
gevoel van onveiligheid zonder dat er een 
ongeval ontstaat. In hoeverre meet u signalen 
van dit gevoel van onveiligheid en stimuleert u 
dat inwoners ook dergelijke signalen afgeven?  
 

2. In welke mate houdt u er rekening mee 

dergelijke gegevens van invloed kunnen zijn op 
te nemen maatregelen? 

1. Meldingen over (subjectieve) verkeersveiligheid krijgen we 
regelmatig d.m.v. contact met de gemeente binnen (hetzij 

door digitaal meldingsformulier of telefonisch). De drempel 
om te melden is laag. Daarnaast halen we (subjectieve) 
gegevens uit de gemeentemonitor. 
 
 
 

2. Daar houden we zeker rekening mee. Het verhogen van de 

verkeersveiligheid door het nemen van maatregelen wordt 
gebaseerd op objectieve én subjectieve gegevens. Het 
gesprek met de bewoners is leidend voor eventuele 
maatregelen. 

Pagina 22 Sierd Smit 

PvdA 

1. U wijst op enkele negatieve gevolgen van 

klimaatontwikkelingen. In welke mate werkt u als 
het gaat om wateroverlast samen met het 
waterschap? 

1. Sinds 2008 opereren wij als gemeente in 

samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer 
tussen Waterschap Vallei en Veluwe en andere gemeenten. 
Ook de klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn 
onderwerpen van gesprek. Op dit moment ligt er een 
regionaal concept-manifest ruimtelijke adaptatie gemeenten 
en waterschap in Gelderse Vallei, Veluwe, Eemland en 
Ijsselvallei met de titel “Van klimaatbewustzijn in 2017 naar 

klimaatrobuust in 2050”. Met dit manifest nemen we onze 
verantwoordelijkheid in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 
De gemeente Woudenberg heeft de ambassadeurschap op 
zich genomen. Het manifest is ook aanleiding voor de 
Deltacommissaris om op bezoek te komen. 
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Pagina 22 Michel 

Hardeman CDA 

1. In 2013 vond 29% van de inwoners de 

verkeersveiligheid het belangrijkste 
buurtprobleem. De ambitie voor 2018 ligt op 
24%. Wat is de status nu? 

1. De gegevens komen uit de gemeentemonitor. In het najaar 

2017 krijgen we de nieuwe gegevens. In 2015 was het 24%. 

Programma Leefomgeving  
Pagina 22.  

Minder wateroverlast 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Om de wateroverlast te verminderen en extra 
waterberging te creëren worden straat-profielen 

hol uitgevoerd. Bij extreme regenval komen de 
straten waar dit holle straatprofiel wordt 

toegepast vol te staan met water. De toegepaste 
werkwijze zou kunnen leiden tot het gevoel bij de 
inwoners  dat deze uitvoeringswijze leidt tot 
extra overlast in plaats van vermindering. Hoe en 
wanneer wordt aan deze inwoners 

gecommuniceerd waarom voor deze aanpak 
wordt gekozen en welke voordelen deze heeft? 

1. Door het toepassen van een hol wegprofiel zal de hoeveelheid 
water dat geborgen wordt groter zijn, zonder dat overlast bij 
de woningen ontstaat. Tijdens de bewonersavond worden de 

bewoners geïnformeerd over het hoe en waarom. Zo is dit bij 

de Frisolaan dit jaar ook gedaan. 
 
 

Pagina 23 Sierd Smit 
PvdA 

1. De gemeente Woudenberg wil minder 
wateroverlast. Wat zijn de streefwaardes om dat 
te meten? 

1. De definitie is het aantal ontvangen meldingen van 
wateroverlast waarbij schade aan de woning is ontstaan bij 
een hevige neerslag gebeurtenis (meer dan 20 mm in 75 
minuten). Deze buien zijn de afgelopen 3 jaren niet meer 

voorgekomen, waardoor er ook geen registraties voldoen aan 

de definitie. De uiteindelijke streefwaarde is nul 
schadegevallen bij hevige neerslag, dan is het watersysteem 
robuust en klimaat bestendig. 

Pagina 24 Sierd Smit 
PvdA 

1. In de tabel staat dat €35.000 groen wordt 

doorberekend naar de hondenbelasting. De 
opbrengst hondenbelasting bedraagt €60.000, 
tabel 10.1. In hoeverre betekent dit dat €25.000 
naar de algemene middelen vloeit? 

1. De doorberekening van € 35.000 is met ingang van 2018 
komen te vervallen. De   € 35.000 die voorheen via 

programma 2 werd doorbelast naar hondenbelasting was 
maar een gedeelte van de totale kosten die de gemeente 
uitgaf aan hondenbeleid. Bijvoorbeeld de kosten van 
aanslagoplegging hondenbelasting worden op programma 5 
verantwoord. Er blijft geen € 25.000 over wat naar de 
algemene middelen vloeit. Hondenbelasting is in Woudenberg 
geen doelbelasting, wat in houdt dat niet alle opbrengsten 

besteed hoeven te worden aan hondenbeleid. 

Programma Leefomgeving  
Pagina 25 Boa en Politie 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Vanaf eind 2017 wordt de huisvesting van de 
politie in het gemeentehuis gerealiseerd en wordt 
een start gemaakt met het inloopspreekuur van 
de Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Door 

1. De BOA zet zich dagelijks in om het dorp leefbaar te houden. 
Hij controleert of de regels die er zijn worden nageleefd en 
neemt maatregelen als dat nodig is.  De politie is 
verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde 
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deze laagdrempelige voorzieningen kan de 

burger op een eenvoudige wijze meldingen doen 
of informatie vragen aan de politie en/of Boa. Het 
lijkt ons niet efficiënt om zowel politie als Boa 
hiervoor beschikbaar te stellen. Is hier een 
bewuste keuze voor gemaakt? Het voelt als 
‘dubbel-op’. Graag een toelichting. 

en heeft hierdoor andere taken en bevoegdheden dan een 

Boa. De politie en de BOA zijn dagdelen aanwezig en niet 
tegelijkertijd. 

 
 
 
 

Pagina 26 Michel 

Hardeman CDA 

1. Er zijn 47 geslaagde inbraken. De ambitie voor 

2018 is 25. Dat is een forse verlaging. Maar is 
een halvering ook echt realistisch? 

 
 
2. De ambitie voor het aantal bedrijfsinbraken van 

13 is reeds gerealiseerd. Waarom blijft de 
streefwaarde op 13 en niet lager? 

1. De huidige cijfers (tot en met augustus 2017) van het aantal 

(poging tot) woninginbraken laat een daling zien van 50%. 
Deze daling proberen wij samen met de veiligheidspartners 
voort te zetten en vast te houden, ook in het jaar 2018. 
 

2. Gezien de huidige praktijk is het niet realistisch om de 

streefwaarden van het aantal bedrijfsinbraken naar beneden 
bij te stellen. 

Programma 3 Veiligheid 
pagina 26/27  iz 3.2 

Marleen Treep 
CU 

1. We snappen dat de kpi’s geformuleerd zijn om de 
inzet te kunnen meten. Kunt u aangeven of de 
inzet er ook al toe leidt, dat er daadwerkelijk 
minder huiselijk geweld plaatsvindt? Is het 

mogelijk een kpi te formuleren waaruit dat zou 

kunnen blijken? Wat dat is uiteraard het 
uiteindelijke doel. 

1. Helaas beschikken wij niet over gegevens van het aantal 
meldingen bij Veilig Thuis. Er is wel sprake van een stijging 
van het aantal opgelegde huisverboden en een stijging van 
het aantal aangiften van huiselijk geweld. Wij zullen 

onderzoeken of het mogelijk is om in de Zomernota 2018 

hierop een kpi te formuleren. 

Programma Veiligheid 
Pagina 27  

Hogere bereidheid signaleren 
huiselijk geweld 

Marco vd Hoef 
GBW 

College zet in op een hogere bereidheid tot 
vroegtijdig signaleren van en rapporteren van 

huishoudelijk geweld. (nr. 3.2.1) 
In de streefwaarde is een aflopend aantal meldingen 
opgenomen. 
 
1. Hoe kan worden verklaard dat een hogere 

bereidheid leidt tot lagere geregistreerde 
meldingen? 

 
 

 
 
 
 
1. Op basis van de huidige kpi’s wordt bepaald of het huiselijk 

geweld daalt. Echter moet er wel rekening worden gehouden 
met de zogeheten dark number (niet geregistreerde 

criminaliteit).  

Programma Veiligheid 
Pagina 28 
Veilige fysieke leefomgeving 

Marco vd Hoef 
GBW 

Doel is het aantal incidenten voor de basis 
brandweerzorg  terug te dringen tot 70. (2015 - 86) 
Echter, de brandweer heeft het afgelopen jaar een 
extra taak, nl. hulp bij hartaanvallen, toebedeeld 

gekregen. 
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1. In hoeverre zijn de streefwaarden nog realistisch 

met deze aanvullende taken, of zouden deze 
aangepast moeten worden? 

1. Ondanks de extra taak van de brandweer blijft het streven 

dat het aantal incidenten op Woudenbergs grondgebied gaat 
dalen. Het inzetten op stimulerende preventie en het 
vergroten van de zelfredzaamheid van burgers levert een 
bijdrage hieraan. 

Programma 3 Veiligheid 

Pagina  29 iz 3.4 

Marleen Treep 

CU 

1. We hebben vorig jaar ook een vraag gesteld over 

deze kpi. Het blijft voor ons een weinig relevante 
definitie. Wil het college inderdaad met Bureau 

Dimensus in overleg gaan om tot een beter kpi te 
komen? 

1. De inwonersenquête wordt om de twee jaar uitgezet onder de 

inwoners. Eind september wordt deze enquête uitgevoerd. De 
vragen over alcoholgebruik onder jongeren zijn aangepast en 

worden daarna meegenomen in de relevante documenten.  

Pagina 29 Henk-Jan 
Molenaar SGP 

1. Is de leeftijdsgrens van 23 jaar die in de definitie 
wordt benoemd correct? 

1. Ja, momenteel is er geen ander onderzoek beschikbaar. Voor 
verdere informatie, zie bovenstaande reactie. 

Pagina 31 Sierd Smit 
PvdA 

1. Als visie bij programma 4 vermeldt u: een sterk 
raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke 
structuur van Woudenberg door (ruimtelijk) 
verbinden, combineren en vernieuwen van 
kwaliteiten. Wat bedoelt u met ‘kwaliteiten’? 

1. De diversiteit en historie van het landschap van Woudenberg 
geldt als een van de kwaliteiten (verkavelingstructuur, met 
bijbehorende beplanting etc) van Woudenberg. Door deze te 
gebruiken en waar nodig te vernieuwen passen 
ontwikkelingen in het bestaande geheel van de uitstraling van 

Woudenberg. 

Programma 4 Ruimte, wonen 
en ondernemen 

Marleen Treep 
CU 

1. Goed om te lezen dat er doorgepakt kan worden 
met het vervolg aanleg glasvezel buitengebied. 

Betreft dit het lopende of een  nieuw project? 
Welk gebied heeft u op het oog en hoe concreet 
zijn deze voornemens? 

1. De haalbaarheidsfase voor een deel van het buitengebied (65 
adressen) is in augustus met succes afgerond. De marktpartij 

gaat nu met een planning komen voor de uitvoeringsfase. 
Tevens verwachten we binnenkort een planning, die aangeeft 
welke adressen van het gebied -waar ook de overige 

adressen in Woudenberg in vallen-, meegenomen gaan 
worden in een volgende ronde. Het voornemen is om eind 
2019 alle adressen in de verglazing te hebben meegenomen. 

Programma Ruimte, wonen 
en ondernemen 
Pagina 32  

Meer ruimte voor 
ontwikkeling  passende 
woningen 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Hoe wordt de norm van 20% sociale 
huurwoningen afgedwongen in inbreidingslocaties 
waarin particuliere eigenaren gaan ontwikkelen, 

of is dit niet afdwingbaar? 

1. Deze norm (die geldt bij projecten van 20 woningen of meer) 
wordt als randvoorwaarde meegenomen in het overleg met 
de ontwikkelaar(s). Deze norm wordt opgenomen en 

vastgelegd in de overeenkomsten die met hen worden 
gesloten, en is daarmee afdwingbaar.  

Pagina 32 Henk-Jan 

Molenaar SGP 

1. De norm voor het toevoegen van woningen ligt 

op 110 per jaar met een bandbreedte, maar 
vervolgens staan de streefwaardes structureel 90 
– 110, zou dat niet de ambitieuzere streefwaarde 
van 100 – 120 moeten zijn? 

1. Bij de actualisatie van de Woonvisie in 2016 is uitgegaan van 

een (toegenomen) behoefte van 90 tot 110 woningen per 
jaar. Dat is gemiddeld 100 woningen per jaar. Dit besluit van 
de raad van 24 november 2016, gebaseerd op het woning-
behoefteonderzoek 2016 – 2030, is nu als norm opgenomen.  
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Pagina 33 Michel 

Hardeman CDA 

1. Bij 4.3 koppelt u de ruimte voor 

bedrijfsontwikkeling aan het percentage van het 
aantal vergunningen voor bedrijven welke door 
de rechter vernietigd wordt. Onze vraag is of dit 
nu een juiste koppeling is. Is het niet beter om 
bijvoorbeeld dit te koppelen aan het aantal 
bedrijfsbezoeken van de 

bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente 

Woudenberg. 

1. Het percentage vergunningen voor bedrijven is concreet 

meetbaar als directe invloed en resultaat op het letterlijk 
ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling. En heeft betrekking 
op de directe dienstverlening van de gemeente: 
vergunningverlening. Bezoeken van de 
bedrijfscontactfunctionaris aan bedrijven, winkeliers en 
aanwezigheid bij vergaderingen en netwerkgelegenheden, 

dragen bij aan de stimulering van een sterk ondernemers- en 

vestigingsklimaat in brede zin en zal tevens een bijdrage 
leveren aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling – door 
informatie uitwisseling en het leggen van verbindingen. Deze 
is echter moeilijk smart te maken in een kpi.  

Programma Ruimte, wonen 

en ondernemen 
Pagina 33 Tabel 

Marco vd Hoef 

GBW 

De derde KPI wordt pas eind 2017 geformuleerd.  

 
1. Waarom is deze nog niet eerder bepaald?  

 
 
 
 

2. De huidige KPI’s zijn geschreven naar het “niet-

dwarszitten” van ondernemers wat wij kunnen 
waarderen, maar we missen stimulerende KPI’s, 
komen deze terug in deze derde KPI's? 

 

 
1. De KPI wordt in samenspraak met de stuurgroep 

(‘Woudenberg Werkt Samen’) bepaald. Deze groep is heeft 
eerst haar aandacht gericht op vorming, identiteit en eerste 
initiatieven. 
 

2. Deze wens zal meegenomen worden bij het bepalen van de 

kpi(‘s). 

Programma Ruimte, wonen 
en ondernemen 

Pagina 34  
Doorlooptijd vergunning 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Op basis van de streefwaarden zullen 25% van 
de aangevraagde vergunningen een doorlooptijd 

hebben van langer dan 8 weken. 
Is de ‘extra’ doorlooptijd een gevolg van het 
onvolledig indienen van de aanvraag of van een 
tekort aan medewerkers om tijdig de 
vergunningsaanvraag af te kunnen ronden?  
 
 

 
 
 
 
 

1. Uitgangspunt van deze Kpi is dat goed vooroverleg / 
begeleiding leidt tot snellere behandeltijden en daarmee 

snelle vergunningen voor bedrijven. Het betreft hier 
omgevingsvergunningaanvragen van bedrijven en dus veelal 
grotere bouwplannen. De rapporten (onder meer 
sterkteberekeningen, bodemonderzoeken en brandveiligheid) 
die hierbij horen worden getoetst op volledigheid en juistheid. 
Als uit de toets blijkt dat de aanvraag onvolledig is of de 
rapporten moeten worden aangepast wordt het 

standaardtermijn van 8 weken regelmatig overschreden 
omdat er meer tijd nodig is. Het hangt dus direct samen met 
de kwaliteit van de ingediende stukken. Een aanvraag mag 
niet worden aangehouden / termijn verlengt als gevolg van 
een tekort aan medewerkers. 
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2. Indien de vergunningsaanvragen volledig en 

correct zijn ingediend moet de streefwaarde dan 
niet 0% zijn? 

2. Helaas is het een utopie om uit te gaan van 100% correcte 

aanvragen, vooralsnog vinden wij een streefwaarde van 25 % 
realistischer en een percentage waar wij in de dienstverlening 
een directe rol in een spelen. 

Programma Ruimte, wonen 
en ondernemen 

Pagina 34  
Kortere doorlooptijd 

vergunningen en minder 
overtredingen. 
 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. Het streven is om maximaal 30% overtredingen 
te realiseren naar aanleiding van signalering van 

BAG-mutaties. Vraag is hoe hoog dit percentage 
nu is? Ons oogt 30% schrikbarend hoog 

namelijk. 

1. Vanaf 2018 starten we met een jaarlijkse mutatiesignalering 
waarbij de verwachting is dat deze 0-meting 30% afwijking 

met wet- en regelgeving oplevert. Dit omdat 
mutatiesignalering niet eerder zo heeft plaatsgevonden en er 

vermoedelijk de nodige (oudere) objecten zullen worden 
gesignaleerd die zonder vergunning zijn opgericht (en niet 
vergunningsvrij zijn). De verwachting is dat met een 
jaarlijkse check het aantal afwijkingen terugloopt. 

Pagina 35 Henk-Jan 
Molenaar SGP 

1. Er wordt aangegeven dat (waarschijnlijk 
vanwege het afronden van projecten) voor € 
80.000 aan uren niet meer ten laste kan worden 
gebracht van de grondexploitatie en daarom ten 
laste moet worden gebracht van de begroting. 
Daartegenover verschuift de externe inhuur juist 
met € 60.000 van begroting naar de 

grondexploitaties. Hoe moeten we deze 

verschuivingen van per saldo € 20.000 lezen? Als 
er geen projecten zijn, is er toch ook geen extra 
inhuur voor nodig? 

1. De afgelopen jaren zijn zowel interne uren als externe kosten 
ten laste gebracht van de grondexploitaties. Door de 
afronding van een aantal grondexploitaties zullen de interne 
uren teruglopen. Wel zal de gemeente voor de lopende 
grondexploitaties voorlopig externe inhuur blijven gebruiken 
vanwege de complexiteit van deze werkzaamheden. 

Pagina 35,36  

Verschil grondexploitaties 

Odile de Man 

VVD 

1. Het verschil grondexploitaties ontwikkelt zich in 

de periode van + 976.000 naar - 1.780.000. De 
gegeven toelichting hierop is uiterst summier. 
Kan voor dit sterke verloop een uitgebreidere 
toelichting worden gegeven? 

1. Dit heeft te maken met het afsluiten van de projecten en de 

winst en verliesnemingen van de projecten. Het grote verschil 
t.o.v. de vorige begroting zit in het eerder begroten van de 
winstnemingen op spoorzone A1 van 2018 naar 2017 en HGW 
van 2020 naar 2018. 2021 wordt vergeleken met 2020 van 
de vorige begroting en ook hier ontstaat dan een groot 
verschil. Overigens zien we dezelfde verschillen maar dan 
positief bij de reserves. 

Pagina 36 Sierd Smit 

PvdA 

1. Bij doorberekening personeelskosten naar 

grondexploitaties Hoevelaar verwacht u €80.000 
minder te kunnen doorberekenen in 2018. 
Hiermee is dit nadelig voor de begroting. In 
welke mate komt dit in 2019 terug, of werkt dit 

door naar 2019? 

1. Het minder doorberekenen aan de grondexploitaties van € 

80.000 is nadelig voor de begroting 2018-2021 en werkt 
structureel door. Het minder doorberekenen is daarentegen 
wel positief voor de lopende grondexploitaties. 
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Pagina 37 Michel 

Hardeman CDA 

1. Op deze pagina heeft u het over het stimuleren 

van inwoners, ondernemers en organisaties om 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het door het 
college geadopteerde Right to Challenge wordt in 
dit stuk niet genoemd. Denkt u dat RtC hier in 
kan bijdragen? RtC gaat nog wat verder dan een 
burgerinitiatief zo lezen wij in het onderzoek. Zou 

RtC in deze paragraaf toegevoegd kunnen 

worden? 

1. Right to Challenge maakt onderdeel uit van alle 

mogelijkheden die burgers hebben om maatschappelijke 
initiatieven te ontwikkelen. Wij zullen Right to Challenge 
toevoegen in de tekst.  

Pagina 38 Sierd Smit 
PvdA 

1. Bij programma 5.1 en 5.2. missen we de 'Right 
to Challenge'. Klopt dat? 

1. Right to Challenge maakt onderdeel uit van alle 
mogelijkheden die burgers hebben om maatschappelijke 
initiatieven te ontwikkelen. Wij zullen Right to Challenge 
toevoegen in de tekst.  

Pagina 40 Henk-Jan 
Molenaar SGP 

1. Ondanks een eerste score van 8,2 is de 
streefwaarde voor de dienstverlening 7,5. Wordt 
er een dip verwacht in de serviceverlening? Of 
was de serviceverlening in juni 2016 te goed? 

1. We streven naar een 7,5 en onze inwoners waarderen onze 
dienstverlening met een 8,2. Het is goed om te constateren 
dat onze inzet leidt tot hogere waardering, het geeft geen 
aanleiding om voor de komende jaren het streefcijfer aan te 
passen. We verwachten geen dip in de serviceverlening bij de 
loketten en de telefonie. Het nieuwe uitvoeringsplan 

Dienstverlening richt zich onder meer op doorontwikkeling 

van onze digitale dienstverlening. 

Programma Dienstverlening 
Pagina 40 Klanttevredenheid 

Marco vd Hoef 
GBW 

De overall klanttevredenheid norm 2016 is 8.2. De 
streefwaarden voor de komende jaren zijn gesteld op 
7.5. 

 
1. Wat is de reden van een lagere streefwaarde dan 

het huidige cijfer van 8.2? 

 
 
1. We streven naar een 7,5 en onze inwoners waarderen onze 

dienstverlening met een 8,2. Het is goed om te constateren 
dat onze inzet leidt tot hogere waardering, het geeft geen 
aanleiding om voor de komende jaren het streefcijfer aan te 
passen. Als we op termijn constateren dat de huidige 
dienstverlening structureel leidt tot deze waardering, kunnen 
we overwegen het streefcijfer aan te passen. Wanneer we 
deze nu aanpassen na 1 meetjaar, lopen we het risico dat we 

nieuwe interventies moeten plegen om uit te blijven komen 

op een 8,2. Uitgangspunt nu is dat een 7,5 een goede 
waardering is.   

Pagina 44 Henk-Jan 
Molenaar SGP 

1. In de tabel wordt gesproken over een voordeel 
van € 82.000 door een vanwege regelgeving 

voorgeschreven verschuiving van programma 5 

1. Dit voordeel bij programma 5 is in programma 1 verwerkt in 
de totale kosten. Dit budget maakte bij het opzetten van het 

sociaal domein deel uit van de € 599.000 aan 
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naar programma 1. Waarom zien we die 

verschuiving niet terug in programma 1? 

bedrijfsvoeringskosten die bij de invoering van het sociaal 

domein geraamd zijn. 

Pagina 45 Henk-Jan 
Molenaar SGP 

1. Graag een toelichting op de afschrijving van de 
inrichtingskosten van De Camp vanuit het 
resultaat van grondexploitatie Westerwoud. Hoe 
werkt dit boekhoudkundig precies? Staan de 

inrichtingskosten van De Camp op de balans van 
de gemeente? En betreft dit dan een versnelde 

afschrijving? 

1. Bij het realiseren van de 2e sportzaal bij De Camp is het altijd 
de bedoeling geweest dit te realiseren uit de opbrengsten van 
het Westerwoud. In de praktijk komt het er op neer dat de 
winst van het Westerwoud ten gunste komt van het 

jaarresultaat 2018. Hiertegenover staan de eenmalige 
afschrijving van de inrichtingskosten van de Camp. Het 

verschil tussen de verwachte winst en extra afschrijvingslast 
zal aan de reserve grondbedrijf worden toegevoegd. De 
inrichtingskosten staan nu inderdaad op de balans. 

Pagina 46, 47 Sierd Smit 

PvdA 

1. Wat zijn de financiële gevolgen als de OZB alleen 

voor woningen met 1% stijgen i.p.v. het 
voorgestelde in de Kadernota? En wat als de OZB 
voor woningen stijgt met 1,5% (i.p.v. de 
voorgestelde 2% in de laatste kadernota) en voor 
niet-woningen met 2%? 

Voordeel begroting 
als 2018 2019 2020 2021 

OZB NW 2% i.p.v. 1%  2.541 5.241 8.063 11.140 
OZB Woningen 1,5% 
i.p.v. 1% 8.219 16.592 

25.12
1 33.790 

  10.759 21.833 
33.18

5 44.930 
 

Pagina 55 Michel 
Hardeman CDA 

1. Met betrekking tot de riolering hebben wij 
vernomen dat er een stresstest beschikbaar is. 

Gaan wij dit als gemeente Woudenberg ook 
doen. Kan een uitkomst effect hebben op de 

rioolheffing? 

1. De stresstest is onlangs verplicht gesteld voor alle gemeenten 
om uiterlijk 2019 uit te voeren. In het regionaal concept-

manifest (zie antwoord PvdA pag. 22) spreken de 
ondertekenende gemeenten (waaronder Woudenberg) de 
intentie uit een stresstest te gaan doen en daarbij een beeld 

te krijgen van onze kwetsbaarheden, opgaven en ruimtelijke 
kansen. 

Paragrafen: 
Afvalstoffenheffing 
Pagina 55 Tarieven 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. In de begroting wordt voor 2018 uitgegaan van 
de zelfde kosten per lediging als in 2017. Voor de 
komende jaren worden de tarieven bepaald aan 
de hand van de cijfers voor 2017. Bij een op 

juiste wijze inzamelen zullen de kosten voor de 
vervuiler laag blijven. Bij lage kosten zijn de 
opbrengsten voor de ROVA ook laag. Het groot is 

de kans dat bij een juiste wijze van inzamelen de 
kosten voor onze inwoners stijgen om de kosten 
voor de ROVA te dekken? 

1. Het is op dit moment lastig om gedurende het eerste jaar van 
diftar een uitspraak te doen over hoe de tarieven zich zullen 
gaan ontwikkelen de komende jaren. De kosten voor het 
inzamelen van alle afvalstromen uitgezonderd het restafval 

zitten verwerkt in het vastrecht. De kosten voor het restafval 
zitten verwerkt in de variabele tarieven. Bij minder ledigingen 
krijgt de gemeente ook minder inkomsten. Maar minder 

ledigingen zorgen ook voor minder restafval en lagere 
verwerkingskosten voor het restafval. We zijn met ROVA in 
gesprek om te kijken wat het financiële overzicht is nu de 
resultaten van het eerste halfjaar diftar bekend zijn.  
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Pagina 56 Sierd Smit 

PvdA 
1. Wat zijn de verwachte financiële gevolgen als de 

toeristenbelasting stijgt met € 0,05? 
1. De toeristenbelasting is t.o.v. 2017 met € 0,05 gestegen. 

Nogmaals 5 cent erbij zou ongeveer € 7.500 extra opleveren 
in 2018. 

Pagina 59 Michel 

Hardeman CDA 

1. We zien op deze pagina in de eerste tabel een 

forse algemene uitkering en uitgaven binnen het 
Sociaal Domein. We hebben inmiddels de 
ervaring dat er heel veel onzekerheden zijn 

binnen dit domein. Kunt u aangeven waarom het 
risico bij de uitgaven van 10% niet hoger 
ingeschat dient te worden? 

1. Tot en met de begroting 2017 werd 5% van de uitgaven en 

2,5% van de inkomsten van het sociaal domein als risico 
opgenomen. Met ingang van begrotingsjaar 2018 is het risico 
verhoogd naar 10% van de uitgaven en 5% van de 

inkomsten. Bij de volgende begroting zal opnieuw gekeken 
worden of de 10% uitgaven nog reëel is ja of nee.    

Paragraven 
Lokale heffingen 

Marleen Treep 
CU 

1. Er bestaat bij onze fractie onduidelijkheid 
betreffende de toeristenbelasting. De genoemde 
bedragen in de voorliggende begroting zijn 
hetzelfde als in de voorgestelde begroting 2017-
2020 terwijl in de raadsvergadering van 27 
oktober 2016 besloten is, de voorgestelde 
verhoging te verlagen van 4% naar 2% voor de 

eerste 2 jaar en daarna op 2% te handhaven 
Daarna wordt in de Kadernota 2018-2021 ineens 

gesproken over € 0,03 in plaats van 2% maar 
worden ook daar weer dezelfde bedragen 
genoemd. Het lijkt er dus op, dat ergens onjuiste 
bedragen genoemd zijn. Kunt u aangeven hoe 

het precies zit? Dus: ondanks een vastgestelde 
verlaging worden overal dezelfde bedragen 
genoemd. 

1. De in de begroting opgenomen tarieven voor 
toeristenbelasting zijn onjuist. De tarieven voor 2018-2021 
zijn overgenomen van de Kadernota 2018-2021. In de 
kadernota 2018-2021 waren de tarieven voor 
toeristenbelasting ook al foutief opgenomen. In de definitieve 
begroting 2018-2021 (vaststelling raad 26 oktober 2017) zal 
de aangepaste tabel met tarieven worden verwerkt. De 

aangepaste tarieven zijn als volgt:  
2018 - € 1,25 

2019 - € 1,27 
2020 - € 1,30 
2021 - € 1,32 

Paragrafen 
Afvalstoffenheffing 
Pagina 59  

Risico’s grondexploitatie 

Marco vd Hoef 
GBW 

1. M.b.t. Spoorzone A2 wordt vermeld dat uiterlijk 
eind 207 een GREX wordt aangeboden aan de 
Raad. Is deze planning nog steeds realistisch? 

1. Op dit moment zijn er volop gesprekken gaande met 
geïnteresseerde partijen. Het verloop van deze gesprekken 
zal uitwijzen of de planning van eind 2017 haalbaar is ja of 

nee. 

Paragrafen 

Pagina 61            
Omgevingswet 

Odile de Man 

VVD 

1. Is bij de vaststelling van de € 285.000 voeding 

reserve Omgevingswet rekening gehouden met 
het uitstel van de invoering van deze wet? 

1. Voor de invoeringskosten Omgevingswet periode 2018-2024 

is eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 285.000. 
Het bedrag van € 285.000 zit in een reserve en wordt pas 
gebruikt zodra de gemeente kosten gaat maken voor de 

voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. 
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Pagina 61 Michel 

Hardeman CDA 
1. Kunt u aangeven waarom het 

weerstandsvermogen naar verwachting met EUR 
1 mln. zal dalen? 

1. De mutaties in 2017 die het weerstandsvermogen met een € 
1 mln zullen laten dalen staan vermeld op blz. 61 van de 
begroting. 

Pagina 61, 62, 63 Sierd Smit 

PvdA 

1. U schat een aantal risico's in relatie tot het 

weerstandsvermogen relatief hoog in; in 
hoeverre is dit gebaseerd op gegevens uit het 
verleden? 

1. De geschatte risico’s zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de 

jaarrekeningen van de afgelopen jaren. 

Paragrafen 
Pagina 63  
Netto schuldquote 

Odile de Man 
VVD 

1. Kan het College aangeven waarom de netto 
schuldquote zo snel afneemt en zelfs negatief 
wordt? Idem voor de Grondexploitatie? 

1. De schuldquote neemt af door de (verwachte) grondverkopen 
in de diverse grexen. Hierdoor zijn we in staat lang lopende 
geldleningen af te lossen. Overtollige middelen worden op de 

rekening van het schatkistbankieren geplaatst.  
Dat de grondexploitaties negatief op de balans komen te 
staan (lees positief in resultaat) heeft te maken met vooral de 
grex Amalialaan waarvan we verwachten dat deze in 2021 in 
de plus staat. De overige grexen zijn dan afgesloten. 

Pagina 63, 64, 65 Sierd Smit 

PvdA 

1. In welke mate verandert de belastingcapaciteit 

als de OZB stijgt met 1,5% of 2% (bron laatste 
percentage: laatste kader nota)? Maakt een 
differentiatie in woningen en niet-woningen 

hierbij relevant verschil? 

1. In de tabel hieronder staat de wijziging per belasting per ½% 

stijging. 
 

Voordeel 
begroting als 2018 2019 2020 2021 

extra 0,5% op 
OZB NW  1.270 2.614 4.012 5.529 
extra 0,5% op 
OZB Won. 8.219 16.592 25.121 33.790 

  9.489 19.206 29.133 39.319 
 

Pagina 70 en 73 Sierd Smit 

PvdA 

1. In welke mate is in het meerjarenonderhoud van 

gemeentelijke gebouwen verduurzaming (bijv. 
het energieneutraal maken) meegenomen? 

1. In het meerjarenonderhoud van gemeentelijke gebouwen is 

voor een deel rekening gehouden met verduurzaming (denk 
hierbij aan gebruik van duurzame materialen bij groot 
onderhoud). Via energiescans is wel in beeld gebracht door 
middel van welke investering de gemeente de gebouwen kan 

verduurzamen. Daarbij is ook aangegeven de terugverdientijd 
van de investering. Het college komt nog met voorstellen van 
investeringen om de gemeentelijke gebouwen te 

verduurzamen. Daarvoor dienen dan extra budgetten, via de 
raad beschikbaar gesteld te worden. 
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Pagina 81 Sierd Smit 

PvdA 

1. Betreft de dekking voor de begrote loonkosten 

waar het sociaal domein genoemd wordt de 
loonkosten die betrekking hebben op de 
coöperatie voor zover het hier participerende 
ambtenaren betreft? Zo niet, wat is dan de 
inhoud van deze loonkosten? 

1. De genoemde € 513.966 betreft een deel van de kosten van 

het sociaal team. Deze kosten gaan inderdaad over naar de 
coöperatie en betreft nu inhuur van medewerkers van het 
sociaal team (oa. Inkoop zorg op locatie). De totale 
loonkosten voor het sociaal en de loonkosten die overgaan 
naar de coöperatie zijn echter hoger. Bij de invoering van het 
sociaal domein is bij de personeelskosten al rekening 

gehouden met een aantal extra FTE. De resterende kosten 

wordt dan ook gedekt uit de bestaande salariskosten. 

Paragrafen 
Pagina 83            Berekening 
overhead 

Odile de Man 
VVD 

1. In deze begroting doet het College een 
doorberekeningsvoorstel van overheadkosten 
(aan afval en riolering). Kan de Raad hierover 
nog een separaat voorstel tegemoet zien? Is het 

gebruikelijk dergelijke redelijk ingrijpende 
voorstellen in een begroting op te nemen? 

1. In de begroting wordt uitgebreid toegelicht welke methode de 
gemeente gaat hanteren voor de toerekening van overhead 
aan afval en riolering. Deze toerekening heeft financiële 
consequenties voor de begroting. De begroting is dan een 

efficiënte manier om de raad te vragen een besluit te nemen 
over de methodiek van toerekening overhead aan afval en 
riolering. 

Pagina 107 Sierd Smit 
PvdA 

1. Is het mogelijk de verplichte indicatoren in 
perspectief te plaatsen door een vergelijking te 
geven met provinciale en/of landelijke cijfers. 

 

 
 
 
 

2. Verder is onze gedachte dat alle gemeentes deze 

gelijke set basisindicatoren in hun meerjaren-
begroting dienen te vermelden. Klopt dat? 

1. De meeste verplichte indicatoren zijn te vinden op de website 
‘waar staat je gemeente”. Hier kan Woudenberg met ieder 
andere gemeente vergeleken worden. Dit geldt niet voor de 

indicatoren bij bestuur en ondersteuning. Om deze te 

vergelijken met andere gemeenten is het nodig om de 
begrotingen van de gemeenten te vergelijken. Net als bij ons 
zijn de meeste begrotingen pas eind september openbaar.   
 

2. Ja dit klopt. Dit zijn verplichte indicatoren voor iedere 

gemeente. 

 


