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Ingekomen stuk 01 

Aanpassing subsidiëring 

peuterspeelzaalwerk 

Marco vd Hoef  

GBW 

1. Kunt u ons aangeven wanneer de onderzoeks-

resultaten van Oberon verwacht worden, en 

kunt u aangeven hoe de peuterspeelzalen 

aankijken tegen de nieuwe subsidies? 

1. Oberon heeft een adviserende rol en voert 

geen onderzoek uit. De peuterspeelzalen 

snappen het hoe en waarom van de nieuwe 

regels. Ze stellen het op prijs dat ze vanaf 

medio vorig jaar zijn meegenomen in het 

proces.   

Ingekomen stuk 01 

Aanpassing subsidiëring 

peuterspeelzaalwerk 

Sierd Smit 

PvdA 

1. Geldt deze harmonisatie voor een langere 

termijn dan het komende begrotingsjaar?  

Zo ja, wordt voorzien dat omdat de komende 

jaren het inwoneraantal van Woudenberg zal  

groeien de subsidievoorwaarden gewijzigd 

kunnen worden? 

 

 

2. Waarom staat in de zin ‘De gemeente blijft 

(financieel) verantwoordelijk voor ouders die 

niet in aanmerking komen voor KOT.’ het woord 

‘financieel’ tussen haakjes? In welke mate kan 

dit woord als facultatief gelezen worden, 

oftewel: in welke situaties kan dit woord 

verwijderd worden? 

 

3. In welke mate komt het nu voor en kan het in 

de nieuwe regeling voorkomen dat ouders die 

recht hebben op de een of andere manier van 

tegemoetkoming in de kosten hier geen gebruik 

van maken? Op welke wijze voert de gemeente 

beleid uit om dit te voorkomen? 

 

 

 

1. Ja. Het inwonertal heeft geen invloed op de 

subsidieregels maar kan gevolgen hebben 

op de hoogte van het totaal beschikbare 

subsidiebedrag, als er meer kinderen komen 

van ouders die geen recht hebben op 

kinder-opvangtoeslag. Als dat aan de orde 

is, wordt dat opgenomen in de Kadernota. 

 

2. Dit staat tussen haakjes omdat de 

gemeente niet alleen financieel 

verantwoordelijk is, maar ook 

verantwoordelijk is voor voldoende aanbod 

voor deze ouders. 

 

 

 

3. Het rijk wil dat gemeenten beleid ontwikkelt 

om zoveel mogelijk ouders te stimuleren om 

hun kinderen gebruik te laten maken van 

kinderopvang/peuteropvang. Daar zijn we 

mee bezig door nu eerst het bereik in beeld 

te brengen. 
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4. Als beoogd resultaat wordt aangegeven dat leer- 

en taalachterstanden positieve aandacht krijgen. 

In welke mate zal er sprake zijn van actieve 

contacten tussen VVE en het primair onderwijs 

en hoe stelt het College zich voor dit te 

bevorderen? 

4. Die contacten zijn er al. Zie ook bijlage 2 bij 

collegebesluit uitvoering Wet Oké en budget 

GOAB. Alle betrokken partijen hebben een 

convenant VVE ondertekend en daarmee de 

intentie om zich in te spannen voor VVE; 2x 

per jaar is er een projectgroep VVE (waarin 

o.a. onderwijs en peuterspeelzalen / 

kinderopvang deelnemen); wordt gewerkt 

met een warme overdracht; er zijn nieuwe 

resultaatafspraken gemaakt; de GGDrU 

speelt een actieve rol bij het toeleiden van 

ouders naar VVE. 

Ingekomen stuk 03 
Controleprotocollen Sociaal Domein 
2016 regio Amersfoort 

Marco vd Hoef  

GBW 

1. Volgens de protocollen moet de gemeente 

Amersfoort voor 1 juni a.s. de door hun 

accountant gecontroleerde verantwoordingen bij 

ons indienen. Is er zicht op dat dat dit jaar voor 

die datum gaat lukken? 

1. De datum van 1 juni a.s. wordt dit jaar niet 

gehaald. Op donderdag 8 juni vindt de 

review door de accountants van de 

regiogemeenten plaats. Aansluitend zullen 

wij de accountantsverklaring ontvangen. 

Ingekomen stuk 03 
Controleprotocollen Sociaal Domein 

2016 regio Amersfoort 

Sierd Smit 

PvdA 

1. De gemeente Woudenberg kent (deels) eigen 

doelen en wensen in het Sociaal Domein. In 

hoeverre wordt in de werkwijze, verwoord in 

deze protocollen, rekening gehouden met deze 

wensen en doelen? 

1. De protocollen zijn zoveel mogelijk 

afgestemd met de gemeenten en de 

betreffende accountants van de regio 

Amersfoort. 

Ingekomen stuk 04 

Vaststelling 

ontwerpbestemmingsplan 

Koningsplein 

Sierd Smit 1. Het is een goede zaak dat de ontwikkeling met 

omwonenden plaats vindt. Er wordt gesproken 

over 17 woningen met verschillende 

typologieën. Welke zijn dat? 

 

 

 

 

1. Het woningbouwprogramma is als volgt: 

- 4 appartementen 

- 4 patiowoningen (met het hele woon-  

   programma op begane grond) 

-  6 2^1 kap (met het hele woonprogramma 

   op begane grond) 

- 3 rijwoningen (voor starters) 
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2. Welke uitgangspunten c.q. perspectieven zijn er 

met betrekking tot een duurzame leefomgeving 

in en rondom de woningen, bijvoorbeeld als het 

gaat om energie en afvoer van hemelwater?  

2. T.a.v. fysieke duurzaamheid zijn er 

afspraken gemaakt voor de afkoppeling van 

de verharding (op het door de ontwikkelaar 

aan te leggen hemelwaterriool) en het 

plaatsen van LED straatverlichting. Voor het 

bouwen van de woningen, en de daarbij 

behorende energiemaatregelen, gelden de 

bepalingen uit het Bouwbesluit. Er zijn geen 

aanvullende afspraken in dit kader gemaakt. 

Ingekomen stuk 05 
Voortzetting Wmo algemene 

voorziening huishoudelijke hulp 

Jan vdn Dool  

SGP 

1. In het stuk wordt aangegeven dat daadwerkelijk 

gebruik en kosten van de algemene voorziening 

h.h. vanaf 1 juli 2016 onder de prognose blijft 

van 2016. Kan er inzicht worden gegeven wat 

het verschil is in kosten en gebruik van de alg. 

voorziening t.o.v. de situatie voor de omvorming 

(voor 1 juli 2016)? Dit ter vergelijking. 

 

2. Daarnaast heb ik ook een politieke vraag/vragen 

over dit stuk. Dit betreft de beoogde omvorming 

vanaf 1 juli 2016 maar ook de raadsbevoegdheid 

om de tarieven vast te stellen van huish. hulp. 

Kan dit stuk daarom betrokken worden bij de 

bespreking van de integrale verordening sociaal 

domein? Omdat dit stuk bedoeld is als evaluatie, 

kan het wat ons betreft daarbij! 

1. Wat betreft de kosten voor de maatwerk-

voorziening HH over 2016 is 58% daarvan 

in de eerste helft van het jaar besteed. In 

de tweede helft van 2016 namen de kosten 

met ongeveer € 80.000 af. 

 

 

 

2. Het staat raadsleden/fracties vrij bij de 

behandeling van voorstellen relevante zaken 

te betrekken. Er is samenhang tussen het 

ingekomen stuk en de integrale verordening 

sociaal domein. 

Ingekomen stuk 05 

Voortzetting Wmo algemene 

voorziening huishoudelijke hulp 

Sierd Smit 

PvdA 

1. Lees ik het goed dat in alle situaties een eigen 

bijdrage gevraagd wordt van € 10,-?  

 

 

 

1. Voor iedereen met een inkomen van meer 

dan 115% van het voor hen geldende 

minimum is de eigen bijdrage gesteld op  

€ 10,- per uur. 
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2. De gemeente Groningen kent een eigen bijdrage 

afhankelijk van de persoonlijke situatie 

variërend van € 1,20 p/u tot € 7,80 p/u. Als het 

klopt dat in alle situaties eenzelfde eigen 

bijdrage gevraagd wordt, in hoeverre ziet u 

mogelijkheden en vindt u het wenselijk dat er 

variabelen zijn in de hoogte van de eigen 

bijdrage? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uit de evaluatie blijkt dat er gemiddeld 2,7 uur 

of meer nodig is voor de gevraagde 

huishoudelijke hulp. Het lijkt er dan op dat de 

2,5 uur waar in het voorstel sprake van is te 

weinig is. Met welke factoren is in de berekening 

rekening gehouden waardoor er uitgekomen 

wordt op 2,5 uur? 

2. Bij het bepalen van een vast bedrag heeft 

meegespeeld dat de gemeente niet aan 

inkomenspolitiek mag doen en dat in de 

Wmo een gedifferentieerd tarief naar 

aanleiding van het inkomen niet tot de 

mogelijkheden behoort.  In het voorbeeld 

dat u aanhaalt geeft de gemeente op het 

vastgestelde tarief van € 7,80 kortingen. Die 

kortingen worden bepaald op basis van de 

hoogte van het inkomen en daarvoor geldt 

dan het minimabeleid. Daar wordt dan een 

aparte procedure voor gevolgd waarvoor de 

Participatiewet in principe geldt. Dan moet 

volledige inzage in inkomen en vermogen 

worden gegeven. 

 

3. Samen met de gemeenten Baarn en 

Bunschoten is bij het vormen van de 

algemene voorziening HH toentertijd 

gekeken naar het gebruik van de HH1  van 

dat moment. Dat lag toen rond de 2,5 uur. 

Dit aantal komt ook nog eens overeen met 

het aantal uren dat in vele andere 

gemeenten wordt aangehouden voor de 

algemene voorziening HH (zo ook in uw 

aangehaalde voorbeeld van de stad 

Groningen). Uit de evaluatie blijkt nu dat 

deze aanname nagenoeg overeenkomt met 

wat bij de herindicaties naar voren is 

gekomen. Uw constatering dat de nu 

aangehouden 2,5 uur te weinig is wordt 
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door ons niet gedeeld. In de gesprekken die 

wij hebben gevoerd met huidige gebruikers 

werd aangegeven dat de 2,5 uur voldoende 

was. Tevens bleek uit de gesprekken die 

gevoerd zijn bij de herindicaties dat het 

aantal geïndiceerde uren nog weleens aan 

de ruime kant was gegeven. 

Ingekomen stuk 06 

Memo uitvoering Sociaal 

Domein Q4 2016 

Sierd Smit  

PvdA 

1. In het eerste kwartaal zijn de werkprocessen op 

elkaar afgestemd. In hoeverre zijn de doelen in 

dezen behaald?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In het eerste kwartaal is er tijdelijk extra 

capaciteit in het Sociaal Team. In welke mate is 

hier nog steeds sprake van? 

 

 

3. Het lijkt dat de leerplicht een belangrijk onder-

werp in de activiteiten is. In welke mate is hier 

een ontwikkeling en een trend te signaleren? 

1. De werkprocessen van het sociaal team en 

de wmo consulenten zijn in het eerste 

kwartaal zodanig op elkaar afgestemd dat 

wmo consulenten en sociaal team nauwer 

samenwerken. De effecten hiervan worden 

de komende maanden zichtbaar. Een 

volgende stap in de samenvoeging is het 

samenvoegen qua werkwijze (en -proces) 

van klantmanagers en de overige teamleden 

van het team De Kleine Schans. Hiermee is 

in het tweede kwartaal een start gemaakt.  

 

2. Er is nog steeds sprake van een uitbreiding 

ten opzichte van de eerder begrote 

formatie. Deze uitbreiding is nodig om de 

werkdruk te verminderen en een wachtlijst 

te voorkomen.  

 

3. Het aantal leerplichtzaken ten opzichte van 

2016 is stabiel.  Ook de leerplichtambtenaar 

sluit vrijwel elk casuïstiek overleg aan om zo 

de samenwerking tussen het sociaal team 

en de leerplichtambtenaar te bevorderen en 

te komen tot een integrale aanpak.   
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Ingekomen stuk 06 

Memo uitvoering Sociaal 

Domein Q4 2016 

Jochem Beumer 

CDA 

1. Er wordt gesproken over een toename in 

complexe echtscheidingszaken. Aangezien de 

prenatale voorlichting ook geagendeerd staat 

voor de commissievergadering en hier deels 

over gaat zijn wij benieuwd naar het percentage 

zaken waarbij het gaat over gezinnen met 

kinderen en nog specifieker naar het percentage 

gevallen met jonge kinderen waarover 

gesproken wordt in de motie die de CU indiende.  

 

Uit de grafiek over afgegeven beschikkingen is 

moeilijk op te maken waar de verschillen zitten 

tussen de verschillende maanden en ook hoe dit 

komt, kunt u dit toelichten? 

1. Het gaat helaas op deze korte termijn niet 

lukken om gedegen en feitelijk juiste cijfers 

aan te leveren op de gestelde vraag van het 

CDA/dhr. Beumer. 

  

Mijn reactie is dan ook dat, om het verschil 

te kunnen duiden, dienen wij de afgegeven 

beschikkingen en casussen nader te 

bestuderen. Deze informatie kunnen wij u 

op deze korte termijn niet verstrekken. In 

de volgende rapportage over uitvoering 

sociaal domein nemen wij dit mee. 

Ingekomen stuk 08 

Stand van zaken beleidsproces 

vernieuwing welzijnswerk 

Sierd Smit  

PvdA 

1. Wat is uit de acties, die na de samenspraak met 

SWO zijn uitgevoerd, gekomen? 

1. Inmiddels is er gesprek gevoerd met 

ouderen en worden de bevindingen daaruit 

verwerkt. Er zal nog een bijeenkomst 

worden belegd voor de ‘werkende  inwoners’ 

en Jeugd-Punt is bezig om jongeren te 

benaderen. De uitkomsten van die drie 

gesprekken zullen in juni gezamenlijk met 

deze drie groepen nog worden besproken. 

Daarna is het geheel duidelijk en kan daar 

verder op geacteerd worden. 

Ingekomen stuk 10 

Uitvoeringsagenda Project 

Coöperatie De Kleine Schans 

Sierd Smit  

PvdA 

1. Op welke wijze bent u voornemens de raad 

voorstellen te doen met betrekking tot de 

coöperatie? Met andere woorden: wanneer komt 

u met een raadsvoorstel waarin bijvoorbeeld de 

opdracht wordt geformuleerd? In welke mate 

stelt u zich dus een bespreking in de raad voor 

1. In het laatste aandachtstreepje van het 

collegeadvies staat: Adviezen en reacties 

verwerken in notitie waarna definitieve 

uitvoeringsagenda, implementatieplan en 

concept-raadsvoorstel op 30 mei in B&W ter 

besluitvorming kunnen worden aangeboden. 
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op 06/07? In welke mate ziet u deze ingekomen 

stukken en het in deze vraag gestelde in het 

verlengde van wat bij het laatste aandachts-

streepje  in de paragraaf ‘advies’ van het 

Collegeadvies staat? 

Op 30 mei neemt het college een voor-

genomen besluit over oprichting van de 

coöperatie. In juni ontvangt de raad de 

uitvoeringsagenda en het implementatieplan 

met het verzoek om wensen en 

bedenkingen te geven op deelname van de 

gemeente aan de coöperatie en in te 

stemmen met besluiten ter voorbereiding 

die daarmee gepaard gaan. Deze besluiten 

worden voorgelegd in raadsvoorstel. Op  

27 juni wordt het voorstel besproken in de 

raadscommissie  waarop op 6 juli besluit-

vorming plaatsvindt in de raad. Vervolgens 

stelt het college het implementatieplan 

definitief vast. 

Ingekomen stuk 10 

Diverse documenten oprichting 

coöperatie 

Jochem Beumer 

CDA 

1. Gezien de hoeveelheid stukken en de vergaande 

gevolgen zouden we dit graag willen agenderen 

voor de volgende vergadering. We beseffen ons 

ook dat we dan een wensen en bedenkingen 

procedure op de agenda hebben staan over deze 

stukken en al een maand later een besluit 

moeten nemen.  

 
 

1. Via de reguliere procedure zal er in de 

commissievergadering van 27 juni 2017 een 

raadsvoorstel over de oprichting van de 

coöperatie geagendeerd worden. De 

behandeling in de raad is voorzien op 6 juli 

2017. Ter voorbereiding op deze 

behandeling is in overleg met het presidium 

besloten om op 20 juni 2017, dus 

voorafgaand aan de commissievergadering 

van die avond, een (openbare) presentatie 

te houden over de oprichting van de 

Coöperatie De Kleine Schans 

 


