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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord 

 

Ingekomen stuk 01 

Jeugdpunt 2017 

Jan van den 

Dool / SGP 

De geleverde producten en diensten door 

jeugdpunt 2017 worden beschreven als ook de 

doelstellingen. In 2016 is er ook samengewerkt 

met jeugdpunt.  

 

1. zijn de resultaten en doelstellingen over 2016 

behaald? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. is er met jeugdpunt terug gekeken op de 

samenwerking over 2016 en de daarbij 

geleverde producten en diensten? 

 

3. heeft dit geleidt tot (verbeter)acties en zijn 

deze opgenomen voor 2017 in het nu 

voorliggende productenboek? 

 

 

 

 

 

1. Met JeugdPunt wordt minimaal om de twee 

maanden gesproken over hun werkzaam-

heden. Daarbij wordt ook aandacht besteed 

aan de resultaten en de behaalde doelen. In 

die gesprekken is niet geconstateerd dat zij 

die niet behalen. De definitieve jaar-

verantwoording van de resultaten en 

behaalde doelen van JeugdPunt waren bij de 

toekenning echter nog niet voorhanden. 

 

2. Ja, met JeugdPunt is vooraf overleg gevoerd 

over de door hen in te dienen offerte. 

 

 

3. Ja. Het is 2016 als apart vermeldde product 

‘participatie binnen de netwerkstructuur’  is 

nu opgegaan in de andere vier producten. De 

daaruit voortkomende uren zijn toegevoegd 

aan Outreachend en vindplaatsgericht 

werken, thematische voorlichting en 

jongerencoaching. 
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Ingekomen stuk 01 

Jeugdpunt 2017 

Marco van de 

Hoef / GBW 

1. Niet zo zeer een technische vraag maar een 

verzoek. Onze jeugdwerker gaat dit jaar weer 

ca. 28 uur / week voor de Woudenbergse 

jeugd aan de slag. De GBW fractie zou het op 

prijs stellen als hij zich aan onze raad voor 

komt stellen, en ons gaat toelichten wat hij 

het komend jaar van plan is. Op die manier 

krijgen we beter inzicht in zijn activiteiten en 

kunnen we na een jaar toetsen of de 

activiteiten succesvol zijn. Graag uw reactie 

of dit te organiseren is, mocht dat op deze 

manier niet lukken, zullen we het verzoek in 

de commissie doen. 

1. Uw suggestie nemen wij graag over. Aan 

JeugdPunt is uw verzoek inmiddels voorgelegd 

om met uw raad kennis te maken en uitleg te 

geven over hun werkzaamheden. 

Ingekomen stuk 02 

Beleidskapstok VTH 

Henk-Jan 

Molenaar / SGP 

1. In de zomernota zal het benodigde bedrag 

van circa € 5.000 worden aangevraagd. 

Betekent dit dat deze opdracht pas eind 

september zal worden gegeven? 

1. De opdracht wordt nu al gegeven. Via de 

financiële verordening is afgesproken dat het 

college voor extra uitgaven beneden de  

€ 10.000 opdracht mag geven zonder daarvoor 

vooraf toestemming te vragen aan de raad via 

een raadsvoorstel. De financiële consequenties 

van deze opdracht worden verwerkt in de 

Zomernota zodat er een compleet beeld is van 

de tussentijdse stand van zaken van het 

exploitatieresultaat van de gemeente. 

Ingekomen stuk 03 

Aanvraag 2017 en verder Midland 

FM 

Jan van den 

Dool / SGP 

De SGP is erg verrast over het moment waarop 

deze duiding nu bij de ingekomen stukken zit. De 

SGP heeft bij de begroting van 2016 het belang 

benadrukt van een duiding over met name het 

klanttevredenheidsonderzoek. Allereerst wordt 

opgemerkt dat het een integraal document is 

geworden met een verzameling van onderzoeken 

en gesprekken. Daarom vooralsnog twee 
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procedurevragen. De duiding die nu gegeven 

wordt levert verbeteracties op. Een aantal 

daarvan zijn opgenomen in het uitvoerings-

programma sociaal domein 2017. Dit uitvoerings-

programma was echter al in de raad van februari 

ter kennisgeving aangeboden aan de raad. De 

SGP had het logisch gevonden als er eerst een 

duiding was gekomen van deze onderzoeken om 

dit vervolgens te verwerken in het uitvoerings-

programma en het in deze volgorde, voor het 

overzicht, de raad aan te bieden. Nu moet de 

raad opnieuw kijken naar het uitvoerings-

programma en hoe/welke verbeteracties n.a.v. 

de duiding daarin terug komen. 

 

1. Waarom is er gekozen voor deze volgorde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bij de ingekomen stukken van september 

2016 is het KTO t.k.a. aan de raad. De SGP 

heeft toen het belang van een duiding 

benadrukt vanuit het college over het KTO. 

Inmiddels is het maart 2017. Waarom heeft 

dit zo lang op zich laten wachten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Het klopt dat het wellicht logisch was geweest 

de duiding eerst v.k.a. aan te bieden alvorens 

het uitvoeringsprogramma aan te bieden. De 

duiding van de cliëntervaringsonderzoeken 

heeft parallel gelopen aan het schrijven van 

het uitvoeringsprogramma en bijbehorende 

monitor sociaal domein. Resultaten zijn 

opgenomen in de monitor sociaal domein 

behorend bij het uitvoeringsprogramma en 

verbeteracties waar mogelijk in het 

uitvoeringsprogramma. Prioritering bij het 

afronden van de monitor en uitvoerings-

programma en het adviestermijn van de 

adviesraad sociaal domein hebben er toe geleid 

dat de duiding later is aangeboden. 

 

2. Zie antwoord onder a. 
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Ingekomen stuk 05 

Afronding integraal traject 

onderwijshuisvesting 2014-2016 

 

 

 

 

Henk-Jan 

Molenaar / SGP 

1. In de vaststelling van de budgetten door de 

raad is geen rekening gehouden met de uren 

van externe of interne begeleiding van het 

project. Deze worden nu voor € 160.000 

verantwoord bij de eindafrekening van het 

project. Dat geldt ook voor de kosten 

infrastructuur rond Wartburgschool van 

€10.000. Blijkbaar bevatte de reguliere 

begroting hiervoor dus ook geen budget. Op 

grond waarvan zijn deze kosten gemaakt? 

Waarom is dit destijds niet opgenomen 

geweest in de kredietaanvraag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De kosten voor externe en interne begeleiding 

zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de 

parallelle trajecten van [1] verbouw en 

uitbreiding van drie scholen en [2] verkoop en 

herontwikkeling van twee vrijkomende 

schoollocaties complexer bleken dat op 

voorhand gedacht en beoogd. Deze 

complexiteit kwam voort uit de keuze voor een 

scherpe planning, de manier van 

herontwikkelen van de vrijkomende locaties en 

vooral ook door het parallel laten lopen van 

alle trajecten. Met betrekking tot de planning is 

daarbij ingezet op het minimaal houden van de 

tijd tussen vertrek (van leerlingen) en 

herontwikkeling (van de locaties). Voor de 

manier van ontwikkelen is gekozen voor 

Vernieuwend Opdrachtgever-schap (locatie 

Willem van Oranjeschool.) Met name dit laatste 

heeft ervoor gezorgd dat inhuur 

(projectleiding) en brede ambtelijke 

begeleiding en advies noodzakelijk waren op 

de uitgeschreven prijsvraag en het feitelijke 

ontwerpproces met toekomstige bewoners en 

omwonenden. Vanwege het tekort aan 

passende ambtelijke capaciteit is daarnaast 

voor het begeleiden van de drie tegelijk 

lopende verbouwtrajecten inhuur op de 

lijnorganisatie nodig gebleken. Voornoemde 

aanpak en keuzen hebben ertoe geleid dat in 

een kort tijdbestek drie scholen verbouwd en 

uitgebreid zijn en de vrijkomende locaties zijn 

verkocht. Het geheel is per saldo ruim binnen 

de gestelde budgetten gerealiseerd. In dit 
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2. Het positieve resultaat op het saldo van 

inkomsten en eenmalige investeringen 

bedraagt ongeveer € 157.000. In de 

rapportage is aangegeven dat dit indirect leidt 

tot een verlaging van de jaarlijkse kapitaal-

lasten voor onderwijshuisvesting. Op welke 

wijze wordt dit eenmalige bedrag ten gunste 

gebracht van de structurele kapitaallasten? 

Via een reserve kapitaallasten? 

saldo is ook meegenomen de bij de uitwerking 

van de plannen noodzakelijk gebleken (niet 

voorziene) aanpassingen aan de infrastructuur 

rond de Wartburgschool. 

 

2. De verkoop van de schoollocaties ad.  

€ 1.650.000 wordt ten gunste gebracht van de 

reserve huisvesting onderwijs en de 

investeringen (afschrijving in 1 jaar) ad             

€ 825.831 worden ten laste van de reserve 

huisvesting onderwijs geboekt. Door het 

positieve resultaat van € 157.000 zal de 

reserve huisvesting onderwijs € 157.000 hoger 

uitvallen. Hierdoor kan de geraamde jaarlijkse 

toevoeging aan de reserve huisvesting 

onderwijs van € 66.265 (vanwege hogere 

kapitaallasten investeringen onderwijshuis-

vesting) jaarlijks met € 5.000 worden 

verlaagd. 

Ingekomen stuk 05 

Afronding integraal traject 

onderwijshuisvesting 2014-2016 

Marco van de 

Hoef / GBW 

1. Uit de financiële nacalculatie blijkt een 

overschot van ca € 160.000 ten opzichte van 

het budget. Onze vraag is of dit overschot in 

2017 ten gunste komt van de begroting 

(zomernota) of pas nadat de bestemmings-

plannen onherroepelijk zijn geworden. 

1. Op dit moment is het overschot € 157.000. Het 

definitief overschot is pas bekend als de 

verkoop van de twee schoollocaties definitief is 

afgerond. Het dan berekende overschot komt 

ten gunste van de komende begrotingen. Deze 

is op dit moment berekend op jaarlijks  

€ 5.000. 

Ingekomen stuk 06 

Regionale aanbesteding trapliften 

 

 

 

Jan van den 

Dool / SGP 

1. In het ingekomen stuk lezen we alleen een 

aantal voordelen over deze regionale inkoop. 

Zijn aan deze regionale samenwerking ook 

nadelen verbonden? 

1. Neen. Wat betreft de regionale aanbesteding 

trapliften zien wij t.o.v. de huidige situatie 

geen nadelen. We blijven als gemeente zelf de 

indicatie en afhandeling begeleiden en houden 

daarmee de regie. 

 


