
Beantwoording Technische Vragen van commissieleden over de ingekomen stukken / externe betrekkingen

Raadscommissievergadering van: 3 oktober 2017

Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 01
Verkoop onder voorwaarden Vallei 
Wonen

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate hebben de te nemen afspraken 
gevolgen voor de bouw van sociale 
huurwoningen?

1. Afspraken die gemaakt worden met 
projectontwikkelaars, met particuliere 
ontwikkelaars of bouwers, of met de 
woningcorporatie Vallei Wonen leiden ertoe 
dat de gewenste en beoogde aantallen 
sociale huurwoningen ook daadwerkelijk 
gebouwd worden.

Ingekomen stuk 02
Dementievriendelijk Woudenberg

Sierd Smit
PvdA

1. Wat zijn de financiële gevolgen in euro’s voor 
het innovatiebudget Sociaal Domein 2017 en 
2018?

2. In hoeverre legt u een relatie met 
inclusie/toegankelijkheid?

1. Voor de opstart in 2017 is in het 
innovatiebudget indicatief € 3.000 
geraamd. Doch dat kan eventueel meer 
worden wanneer meer opleidingen nodig 
zijn of dat al kan worden gestart met 
DemenTalent. Voor 2018 zal ook zo'n 
bedrag worden opgenomen. 

2. Er is uiteraard een connectie met de 
inclusieve samenleving en dat wordt ook 
meegenomen.

Ingekomen stuk 03
Kwartaalbericht Q2 2017 RWA 
Amfors

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate houdt de gemeente specifiek 
zicht op inwoners van Woudenberg welke als 
medewerker betrokken zijn bij de 0-metingen 
en het daaruit voortvloeiende hen geboden 
perspectief?

1. De gemeente houdt hier in algemene zin 
zicht op via de bedrijfsvoeringsorganisatie 
(kwartaalrapportages, overleggen met de 
Cliëntenraad en het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek). Het is aan RWA 
zelf als werkgever om hier voldoende zicht 
op te hebben. Medewerkers kunnen terecht 
bij de OR, Cliëntenraad en evt. een 
vertrouwenspersoon.

Ingekomen stuk 04
Verzamelbrief SZW juli 2017

Sierd Smit
PvdA

1. In de verzamelbrief worden veel punten 
genoemd. In hoeverre bent u daar informatie 
tegen gekomen welke relevant is voor 
Woudenberg? Op welke wijze kan de Raad daar 
inzicht in krijgen?

1. In principe is alle informatie in de verzamel-
brief relevant omdat we hierdoor als 
gemeente op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen. De onderwerpen worden op 
verschillende plekken opgepakt: regionaal, 
uitvoering, beleid, met financiën etc. 
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Specifiek voor Woudenberg zijn in deze brief 
de nummers 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 23 en 24 
relevant.

Ingekomen stuk 06
Voortgang projecten

Sierd Smit
PvdA

1. Een deel van de voortgangsrapportage (pag. 2) 
is slechter leesbaar omdat regels/zinnen niet 
volledig zijn geplaatst. Daardoor leest het 
lastiger. Kunt u dit deel nog een keer 
publiceren?

1. Het stuk zal op de eerstvolgende lijst 
ingekomen stukken nogmaals worden 
geplaatst.

Ingekomen stuk 07
Ingekomen brief inzake Slappedel 
8a

Sierd Smit
PvdA

1. In hoeverre klopt het dat deze brief deel 
uitmaakt van agendapunt 8?

1. Klopt, daarom staat er in de rechterkolom: 
Betrekken bij de behandeling van 
agendapunt 8
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