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

Raadscommissievergadering van: 05-09-2017

Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 01
Onderzoeksopzet 
risicomanagement inkomsten 
gemeente Woudenberg

Marco vd Hoef 
GBW

1. In bijlage 1 staat een tabel met als kop 
‘Onderzoek informatie sportaccommodaties’.  
Het is ons niet duidelijk wat de relatie is met 
inkomsten van de gemeente. Kunt u ons dit 
toelichten?

2. Worden er voor het onderzoek ook raadsleden 
geïnterviewd? Zo ja hoe worden deze gekozen?

1. De kop is een typefout; is blijven staan uit 
een eerdere onderzoeksopzet.

2. Meestal beziet de rekenkamercommissie 
lopende het onderzoek wie ze willen 
spreken. Als de raads(commissie)leden 
zelf aangeven dat ze een bijdrage aan het 
onderzoek willen/kunnen leveren, graag. 
Dan worden interviews met hen gepland. 
In de auditcommissie zijn hiervoor de 
heren Lokhorst (CDA) en Molenaar (SGP) 
aangewezen.

Ingekomen stuk 02
Aanvraag wijziging 
melkrundveebedrijf in een 
intensieve veehouderij Slappendel 
8a in Woudenberg

Sierd Smit
PvdA

3. In hoeverre klopt mijn redenering dat dit stuk 
hoort bij agendapunt 11 van de commissie-
vergadering van 5 september 2017?

3. Dat is correct. 

Ingekomen stuk 04
Voorontwerp bestemmingsplan 
Ringelpoel 2

Sierd Smit
PvdA

1. Op pagina 3 van de toelichting wordt het 
wijzigingsplan Voskuilerweg 20 genoemd; klopt 
het dat dit een foutieve aanduiding is? 

2. In hoeverre is het niet mogelijk om de 
activiteiten van dit bedrijf te centreren aan 
Slappedel 36 te Maarsbergen? 

1. Dat klopt dat is foutief weergegeven.

2. Op de locatie Slappedel zijn drie bedrijven 
gevestigd; Moesbergen Verhuur, 
Moesbergen Veehouderij en TBM Verhuur. 
Op deze locatie is onvoldoende ruimte 
beschikbaar om alle machines te stallen. 
Voorheen werd stallingsruimte gehuurd 
op Landgoed Anderstein, echter deze 
ruimte is met ingang van 1 mei 2017 niet 
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3. In hoeverre schept u een precedent voor wat 
betreft het draagvlak door een eventueel 
geïsoleerde ligging op te nemen als drempel   
voor het ingaan van het gebruikelijke traject 
voor de communicatie met de omgeving?

4. In welke mate kunt u aandringen op het 
opnemen van meer groen in de begrenzing van 
het perceel?

meer beschikbaar (vanwege de sloop van 
de betreffende stallingsruimte ).

3. Gelet op de geïsoleerde ligging van het 
perceel in relatie tot de beoogde 
functiewijziging zijn wij met de 
initiatiefnemer tot de conclusie gekomen 
dat er geen direct belanghebbenden zijn, 
zodat  vooroverleg in dit specifieke geval 
niet noodzakelijk is. Daarmee is geen 
precedent geschapen. Conform de notitie 
Analyse vooroverleg wordt  telkens 
gezamenlijk met de initiatiefnemer een 
analyse van belanghebbenden gemaakt 
en wordt daarbij geadviseerd over de 
wijze waarop het vooroverleg plaats moet 
hebben.

4. met initiatiefnemer zijn afspraken 
gemaakt omtrent de landschappelijke 
inpassing, de linkerzijde van het perceel 
zal worden voorzien van een 
afschermende erfbeplanting.

Ingekomen stuk  05
Verzoek om instemming van de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug voor het 
evenement 90’s on the beach en 
Venturaland

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate kunt u een duiding geven van de 
zinsnede waarin staat dat het veiligheidsplan 
wordt aangepast aan de huidige situatie?

1. In het veiligheidsplan stonden nog 
gegevens van de gemeente Woudenberg 
i.p.v. de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
en ook gegevens van de politie basisteam 
Zeist-Bunnik-Leusden-Woudenberg. Wij 
hebben inhoudelijk gereageerd op het 
veiligheidsplan, vandaar de verwijzing in 
de brief. De vergunning en de 
bijbehorende stukken, zoals het 
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veiligheidsplan, zijn aangepast.
Ingekomen stuk 06
Uitwerking huisvestingsverordening 
Woudenberg 2017-2020 en 
verlening ontheffing voor 
experiment o.b.v. die verordening

Sierd Smit
PvdA

1. Het is interessant dat een instrumentarium 
ontwikkeld wordt om doorstroming te 
bevorderen. Hoeveel woningen zijn op de korte 
termijn (tot over 1,5 jaar) en de middellange 
termijn (1,5 jaar – 4 jaar) beschikbaar voor 
degenen die willen doorstromen? Wat betekent 
dit voor de plannen voor te bouwen woningen?

1. Het is niet te zeggen om hoeveel 
woningen het gaat omdat vooraf niet 
bekend is hoeveel woningen er vrijkomen. 
Dit heeft geen effect op de plannen voor 
te bouwen woningen. Als bij de evaluatie 
blijkt dat er grote verschuivingen plaats 
vinden kan hier alsnog naar worden 
gekeken. Dit zal dan ook blijken uit de 
update van het woonbehoefteonderzoek 
in 2018.  

Ingekomen stuk 07
Vaststellen ontwerpwijzigingsplan 
Griftdijk 189 210

Sierd Smit
PvdA

1. Klopt het dat de genoemde brief van de heer 
J. Morren niet bij de stukken is opgenomen?

1. Het klopt dat niet alle onderliggende 
stukken en dus de betreffende brief bij de 
lijst van ingekomen stukken zijn geplaats. 
In het collegevoorstel is de inhoud van de 
brief verwoord, dit leek ons afdoende. 
Indien wenselijk dan kunnen wij de brief 
natuurlijk verstrekken.  

Ingekomen stuk 12
Experimenteeraanvraag 17e 
tranche Crisis- en Herstelwet 
middenhuurwoningen

Sierd Smit
PvdA

1. In welke mate en op welke momenten kunnen 
wij als raad de effecten van dit voornemen voor 
Woudenberg monitoren? Is bijsturing dan 
mogelijk?

1. Einde 2018 vindt een tussenevaluatie 
plaats en eind 2019 wordt geëvalueerd. 
Deze evaluaties worden aan het college 
toegezonden. De ontwikkelingen door het 
college gevolgd en besproken in het 
bestuurlijk overleg met Vallei Wonen. De 
evaluaties zullen met de raad worden 
gedeeld.

Ingekomen stuk 12
Experimenteeraanvraag 17e 
tranche Crisis- en Herstelwet 
middenhuurwoningen

Marco vd Hoef 
GBW

Het college doet mee aan het experiment om in een 
later stadium de mogelijkheid te hebben om deze 
doelgroep op te nemen in haar doelgroepenbeleid.
Onze vragen hierover:

1. Op welke termijn wil het college besluiten over 1. De experimenteer aanvraag wordt 
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daadwerkelijke deelname middels  het 
benoemen van deze doelgroep? 
Als over 1 positief beslist wordt, zal de bedoelde 
doelgroep dan ook benoemd worden in 
Hoevelaar fase 1 of pas in fase 2?

ingediend en daarover moet eerst een 
beslissing worden genomen door het 
ministerie. Het kan zelfs zijn dat er een 
wetwijziging uit voortkomt. 
Wij zullen eerst moeten wachten op het 
besluit op de aanvraag. Dan zullen wij 
onze afwegingen maken en daarbij ook de 
wenselijkheid voor Hoevelaar (fase 1 en 
2) meenemen.

Agendapunt 12
Notitie Right to Challenge ~ op 
verzoek van het CDA

Vragen van 
het CDA aan 
het college, in 
de toelichting

1. Hoe onderzoekt de gemeente of een challenge 
geschikt is om mee te doen met een 
aanbesteding of subsidieaanvraag?

2. We hebben tijdens de behandeling aangegeven 
dat andere plaatsen hier ook mee bezig zijn. 
Heeft u onderzoek gedaan naar de uitdagingen 

1. Uit de interviews is naar voren gekomen 
dat in eerste instantie een initiatief voor 
een challenge omarmd moet worden. 
Vooraf zo min mogelijk kaders. Na 
ontvangst van een challenge zal moeten 
worden getoetst of de taak die men over 
wil nemen geen wettelijke taak is die 
exclusief aan de gemeente toebehoort. 
Vervolgens zal er getoetst moeten 
worden of de challenge voldoet aan de 
wettelijke/lokale regels die er zijn. Zo blijft 
b.v. bij een subsidieaanvraag altijd de 
Algemene Subsidie Verordening van 
toepassing en voor een aanbesteding 
geldt het aanbestedingsrecht en ons 
eigen aanbestedingsbeleid. Dit geeft aan 
dat een challenge feitelijk alleen mogelijk 
is op terreinen waarop de gemeente 
beleidsvrijheid heeft. 

2. Er is tijdens het verkennend onderzoek 
gekeken naar de ervaringen in andere 
gemeenten. Die zijn zeer divers qua 
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die daar zijn of worden opgepakt? Zo ja wat zijn 
de ervaringen en zo nee waarom niet en gaat u 
dit nog doen?

3. Op pagina 4 geeft u aan dat er op dit moment 
geen RtC bekend is. Bedoelt u dat er in 
Woudenberg nu niets speelt?

4. Op pagina 4, paragraaf d geeft u een aantal 
onderwerpen aan die in een Plan van Aanpak 
opgenomen dienen te worden. Het voorstellen 
van RtC heeft als voorname doel om de 
samenhang tussen inwoners/instanties te 
verbeteren. Dit zou volgens ons ook een 
onderdeel moeten zijn in een Plan van Aanpak.

5. Ten slotte zijn benieuwd naar de planning. 
Wanneer gaat u e.e.a. communiceren? 

onderwerp en aanpak. Tijdens de 
interviews is dat ook benoemd. Daarom 
stelt het college voor om uit te gaan van 
maatwerk.

3. Klopt. Dit was ook een vraag aan de 
raadsfracties tijdens de interviews of bij 
hun achterban iets bekend is aan de 
behoefte aan RtC. Antwoord was 
ontkennend.

4. De kern van de aanpak is dat een groep 
(georganiseerde) bewoners taken van 
gemeenten kunnen overnemen als zij 
denken dat het anders, beter, slimmer 
en/of goedkoper kan. Het kan leiden tot 
meer samenhang tussen inwoners en 
instanties maar is niet het primaire doel.

5. Er is een apart communicatieplan 
opgesteld waarin een planning is 
opgenomen.  Interne en externe 
communicatie start in oktober 2017.
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