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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 04
Verslag toezicht archief- en 
informatiebeheer gemeente 
Woudenberg 2016

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate heeft u te maken met mee- en/of 
tegenvallers bij het verwezenlijken van 
verbeterpunten?

2. Op welk moment verwacht u dat de provincie 
een gunstiger oordeel heeft dan ‘redelijk 
adequaat’?

1. Deze vragen zijn per abuis niet in de 
organisatie uitgezet. De beantwoording 
wordt in de volgende ronde technische 
vragen meegenomen.

Ingekomen stuk 06
Notitie Right to Challenge

Michel Hardeman
CDA

3. Graag zouden we dit stuk willen agenderen, de 
toelichting volgt nog.

2. Komt op de agenda van de raadscommissie-
vergadering van 05-09-2017. 

Ingekomen stuk 06
Notitie Right to Challenge

Sierd Smit
PvdA

Onder dankzegging voor de notitie de volgende 
vragen: 

1. Klopt het dat bij nader inzien de op pagina 2 
genoemde bijlage niet is opgenomen?

2. Wat is het beoogde tijdpad betreffende de 
communicatie naar de inwoners van 
Woudenberg?

3. Geschetst wordt dat raadsleden een rol als 
‘ambassadeur’ voor zichzelf zien; op welke 
wijze wordt dit geconcretiseerd in de 
communicatie en wat is volgens u de rol van de 
raadsleden daarbij?

4. In hoeverre heeft het aanspreekpunt een 
coördinerende taak ten aanzien van initiatieven 
in het kader van Right to Challenge?

1. De vragen en antwoorden zijn inderdaad niet 
in zijn geheel opgenomen in de bijlage maar 
samengevat in de notitie. 

2. Het communicatietraject start in oktober 
2017.

3. De rol van ambassadeur houdt in dat 
raadsleden het Right to Challenge actief 
uitdragen en ondersteunen. 

4. Het aanspreekpunt volgt tevens de 
voortgang van behandeling van initiatieven 
in de organisatie. 
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Ingekomen stuk 08
Definitieve nadere regels 
sociaal domein jeugd / Wmo 
2017

Sierd Smit
PvdA

1. In uw reactie op het advies van de Adviesraad 
Sociaal Domein geeft u aan dat u ervan uitgaat 
dat de tariefstelling die de centrumgemeente 
Amersfoort heeft berekend toereikend is. In 
hoeverre controleert u dit?

1. Tarieven komen tot stand aan de dialoog 
gestuurde inkooptafels in gesprek met 
aanbieders. Indien tarieven niet toereikend 
zijn voor de te leveren producten, wordt dit 
aan deze inkooptafels door aanbieders 
uitgesproken. Regiogemeenten nemen deel 
aan deze inkooptafels. Daarnaast heeft het 
Rijk op 23 februari 2017 een algemene 
maatregel van bestuur gepubliceerd t.a.v. 
reële kostprijsondersteuning. Deze wordt 
betrokken bij de aanbestedingen.  

Ingekomen stuk 09
Jaarverslag Integrale 
Handhaving 2016

Sierd Smit
PvdA

1. In paragraaf 3.2 staan in totaal 22 zaken 
gestart in voor of in 2015. In welke mate is de 
ogenschijnlijk lange behandeltijd realistisch c.q. 
aanvaardbaar?

2. in hoofdstuk 8 staat dat het aantal meldingen 
de afgelopen jaren is gestegen. In welke mate 
ziet de leerplichtambtenaar mogelijkheden 
deze trend te keren?

1. Deze vragen zijn per abuis niet in de 
organisatie uitgezet. De beantwoording 
wordt in de volgende ronde technische 
vragen meegenomen. 
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