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Inleiding:

Algemeen beschouwd:
De laatste algemene beschouwingen van een lopende raadsperiode zijn net iets meer speciaal dan
de algemene beschouwingen van de afgelopen jaren. Op 21 maart 2018 mogen alle 
stemgerechtigde Woudenbergers weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
ijkpunt voor de Woudenbergse politiek en de politieke verhoudingen. 
We hebben een interessante periode achter de rug. De verhoudingen in Woudenberg zijn scherper
geworden, de onderling contacten zijn collegiaal, maar de politiek in Woudenberg profileert zich 
meer en meer. En dat is ook prima. Scherpe debatten, met voor Woudenberg goede uitkomsten 
zijn belangrijk. Verwijten op het persoonlijke vlak of “aanvallen” op social media op basis van 
onjuiste argumenten wordt door GBW niet gewaardeerd. De hele fractie van GBW gaat met alle 
politieke collega's graag de strijd aan, maar wel daar waar die strijd hoort, in commissie of 
raadsvergadering. 

Een speciaal woord van dank richten wij aan onze coalitiepartner het CDA. In prima onderlinge 
verhoudingen hebben we de afgelopen periode gewerkt, samen met ons college aan het beter, 
mooier en efficiënter maken van Woudenberg. In onze optiek is dat goed geslaagd. Korte 
onderlinge lijnen en respect voor elkaar leveren mooie resultaten op. Woudenberg staat er 
simpelweg goed voor!

Operationeel:
Woudenberg is in de afgelopen raadsperiode gegroeid, in vele opzichten. De constante verdere 
vormgeving aan de uitvoering van de decentralisaties in de zorg is daar een goed voorbeeld van.
Onder leiding van onze wethouder Pieter de Kruif en zijn collega's in ons college is Woudenberg in 
de afgelopen jaren koploper geweest in het ontwikkelen van beleid waarbij dé Woudenbergse 
belanghebbende altijd het uitgangspunt zijn geweest en zijn in de toekomst als het aan GBW ligt 
ook blijven. Een ruimhartige uitvoering van beleid is vanaf het  begin het uitgangspunt voor GBW 
geweest, en zal dit altijd blijven. Uniek in ons beleid is de oprichting van een samenwerking 
tussen inwoners (belanghebbenden), maatschappelijke organisaties en aanbieders van zorg d.m.v.
een Coöperatie. GBW is er van overtuigd dat deze coöperatie een verdere positieve impuls gaat 
geven aan de uitvoering van de zorgtaken die de gemeente heeft voor haar inwoners.

Woudenberg groeit ook in fysiek opzicht. Vele woningbouw projecten zorgen ervoor dat  meer 
inwoners komen wonen in ons mooie dorp. “Het Groene Woud” is volop in ontwikkeling en vindt 
haar afronding in 2018. Direct daarna pakken we als gemeente door met ontwikkellocatie 
Hoevelaar. Tot 2030 zullen er ongeveer 925 woningen gebouwd gaan worden. Ook zijn diverse 
inbreidingslocaties voorzien van nieuwe bestemmingen en kunnen dus bebouwd gaan worden: 
Het Koningsplein (voormalig Willem van Oranjeschool) en de (nieuwe) zorglocatie van Reinaerde 
op de locatie van de voormalige Jan Ligthartschool zullen binnenkort gebouwd gaan worden. 
De Voorstraat krijgt een andere invulling door het verdwijnen van winkellocaties die plaatsmaken 
voor woning en appartementenbouw. Bedrijven aan de Griftdijk die plaatsmaken voor een nieuwe 
“wijk” aan de rand van ons dorp. Woudenberg staat niet stil! 

Heel recent is het centrum van Woudenberg totaal vernieuwd, en heeft wat GBW betreft een 
prachtige nieuwe uitstraling gekregen. Natuurlijk moeten we allemaal wennen aan de nieuwe 
indeling en zal er nog wel bijgestuurd of aangepast gaan worden, maar ons nieuwe centrum gaat 
ervoor zorgen dat onze ondernemers daar de vruchten van gaan plukken. Een goed uitziend 
centrum heeft aantrekkingskracht, niet alleen voor Woudenbergers, maar ook voor inwoners van 
de plaatsen om ons heen. En dat de discussie over wel of geen winkelopening(en) op de zondag 
wederom een punt van discussie zal zijn tijdens de komende verkiezingen behoeft geen betoog. 
GBW zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Als er voldoende draagvlak is bij inwoners en 
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ondernemers is GBW zeer bereid om mee te denken hoe dit vorm te geven. Om goed te kunnen 
sturen op cijfers en feiten gaat GBW in het najaar onderzoek doen naar de wenselijkheid van 
zondagsopenstelling van de winkels/supermarkten in Woudenberg. Hiervoor gaat GBW alle 
ondernemers en inwoners benaderen voor hun mening en visie hierop.

Na jarenlang “touwtrekken” heeft de raad van State onlangs besloten alle bezwaren omtrent de 
bouw van de nieuwe Hoogvliet op de Kop van de Spoorzone toe te staan. GBW is hier blij mee. 
Hoogvliet is een supermarkt die hoort bij Woudenberg. Hoogvliet voorziet, net als de AH, de Aldi 
en de Jumbo in een behoefte, en dat die behoefte gaat plaatsvinden vanuit een mooie en moderne
supermarkt juichen wij toe. Met deze verplaatste supermarkt krijgen we aan de oostzijde een 
fraaie entree van ons dorp. Scherp zal GBW blijven over de verder invulling van de Kop van de 
Spoorzone. Perifere detailhandel is op deze locatie wenselijk en nodig. Consumenten detailhandel 
hoort in het centrum van ons dorp. Dit onderscheid in invulling van detailhandel maakt ons dorp in
de breedte sterker en aantrekkelijker. GBW is daar een groot voorstander van.

Vanaf 1 januari jl. is de afvalsystematiek in Woudenberg behoorlijk op de schop gegaan. Diftar is 
ingevoerd. Deze wijze van afvalinzameling moet er voor zorgen dat afval beter gescheiden gaat 
worden. Diftar maakte negatieve emotie los op Social Media voorafgaand aan de start ervan. GBW
neemt waar dat deze negatieve emotie is weg ge-ebt. Beter scheiden draagt bij aan onze 
duurzaamheids-ambities en is goed voor het milieu. Woudenbergers moesten er even aan wennen
is ons gevoel.

Financieel:
Eén van de uitgangspunten aan het begin van deze coalitieperiode was het uitvoeren van solide 
financieel beleid. GBW is er trots op dat dit uitgangspunt zeer goed is uitgekomen. Woudenberg is,
zo laten de kadernota en de jaarrekening 2016 zien dat ondanks veranderende regelgeving m.b.t. 
de BBV welke niet positief uitpakt voor Woudenberg financieel zeer solide. De kadernota laat een 
meerjarenperspectief zien dat voor alle jaren positief is, en de jaarrekening 2016 laat een positief 
resultaat zien van €380.000. Reserves en voorzieningen zijn op orde, en de algemene reserve 
grondbedrijf laat een toenemend positief beeld zien tot 2021 als gevolg van winsten uit de 
lopende grondexploitaties. Tevens dalen de risico's op de grondexploitaties in 2021 tot bijna nul. 
En ook dat is zeer positief!

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Woudenberg in staat is om niet geraamde kosten 
en onverwachte substantiële uitgave te bekostigen. Het minimale niveau hiervoor moet zijn 1. Het
huidige weerstandsvermogen is 4,66. Ook het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide 
Woudenberg financieel is. 

Toekomstbeeld:
Woudenberg groeit door, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Beleid zal, op basis van
de keuzes die onze inwoners maken worden gecontinueerd of niet. GBW heeft er, samen met het 
CDA de afgelopen periode alles aan gedaan om Woudenberg beter, mooier, efficiënter en 
duurzamer te maken. In grote lijnen is dat in onze optiek prima gelukt. 
Is alles dan goed gegaan? Nee, dat is niet het geval, en is ook feitelijk onmogelijk. Keuzes die 
gemaakt worden vallen niet altijd en voor iedereen positief uit. GBW heeft in de afgelopen periode
ook gesprekken gevoerd met ontevreden Woudenbergers. Niet altijd kunnen we deze 
ontevredenheid wegnemen. Maar we blijven wel in gesprek, en we blijven heel dicht bij onze visie 
en ambities. Samen zijn we Woudenberg en samen maken we Woudenberg mooier.

Naar aanleiding van de diverse programma's heeft GBW een aantal technische vragen aan ons 
college. Deze technische vragen vindt u onderstaand. Wij hebben hierin dezelfde volgorde 
aangehouden als de voorliggende kadernota. Wij zien de antwoorden op onze vragen graag 
tegemoet en wensen de ambtenaren en ons college succes bij de beantwoording.

Toevoeging voor onze inwoners en ondernemers: 
Resultaten zijn meetbaar, en conclusies zijn hieraan te verbinden. In onze optiek is er in de 
afgelopen raadsperiode goed gepresteerd, en zijn zichtbare en constructieve resultaten geboekt. 
Het trekken van conclusies over het gevoerde beleid ligt bij onze Woudenbergse inwoners en 
ondernemers. Zo hoort het in een lokale democratische samenleving. Heeft u vragen of 
opmerkingen over het door GBW gevoerde beleid neemt u dan contact met ons op. 
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   Beleidsontwikkelingen                 

Programma 1: Samenleving

De kadernota geeft (nog) geen volledig inzicht in de werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende 
kosten in de drie decentralisaties.

Vraag: Kan ons college inschatten of na het verkrijgen van de aantallen en kosten van de 
zorgaanbieders, in juni 2017, dit inzicht er wel zal zijn, en zullen deze gegevens in uw optiek 
voldoende zijn als basis voor de meerjarenbegroting in oktober?

Vraag: Zijn er extra mogelijkheden beschikbaar om deze inzichten eerder naar boven te krijgen? 
Het zou in onze optiek bijvoorbeeld zelfs een investering waard kunnen zijn om deze belangrijke 
stuurinformatie boven water te krijgen.

De kadernota geeft aan dat mogelijk het risico dat de vraag naar ingekochte zorg groter is dan 
ingekocht. 

Vraag: Zijn er bij de aanbieders waarmee “lump sum”afspraken zijn gemaakt ook vaste 
prijsafspraken gemaakt voor extra/aanvullende werkzaamheden? 
  
Vraag: Het college geeft aan dat er een kans is dat de belastingdienst de dienstverlening binnen 
het sociaal team en de beoogde coöperatie ziet als inhuur van personeel, waarover BTW 
afgedragen moet worden. Deze kans zou toch voorafgaand aan de start van deze coöperatie zeker
gesteld moeten kunnen worden in onze optiek. 

Vraag: Wanneer kunt u u ons en onze begroting zekerheid geven over deze eventuele BTW 
afdracht? 

De bijdragen voor peuterspeelzalen worden gekort met ca. €2.300 als gevolg van verschuiving 
van bijdragen. 

Vraag: In hoeverre is er een risico dat deze wijziging tot kwaliteitsverlies of kwaliteitswinst?

Betreft de extra uitkering van de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid. Deze bijdrage is voor
kleine gemeenten met €25.000 verhoogd. 

Vraag: In 2018 vindt een herverdeling plaats van deze rijksbijdrage, met het risico dat de 
bijdrage voor Woudenberg kleiner wordt. Hoe sorteren we hier als gemeente op voor?

Betreft Investeringen Sportpark de Grift
Als GBW zijn wij voorstander van goede up-to-date accommodaties, die breed inzetbaar zijn, ook 
met het oog op de langere termijn. Wij begrijpen de noodzaak voor het maken van hogere 
incidentele kosten. Wij kunnen hiermee, op basis van bovenstaande akkoord gaan. Wel willen wij 
het college meegeven dat met het beschikbaar stellen van het budget van de verenigingen mag 
worden verwacht dat waar nodig het sportpark beschikbaar gesteld kan worden aan derden.

V.w.b. de extra toevoeging aan de voorziening Sportpark de Grift. 

Vraag: Kunt u ons inzichtelijk maken wat het effect is van de €8.000 toevoeging op de langere 
termijn? Kunt u ons tevens aangeven wat de kosten zijn voor het wel gelijk aanleggen van 
verlichting op het G-veld? Tevens vernemen wij graag uw argument waarom nu niet gelijk de 
verlichting op het G-veld wordt aangelegd.

Een deel van het beschikbare budget voor armoedebestrijding wordt aangewend voor 
Leesconsulenten op basisscholen om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Vraag: Welk onderzoek ligt aan dit project ten grondslag, om hoeveel deelnemers zal het gaan en
zijn er projecten bekend die aantonen dat de in te zetten projectaanpak daadwerkelijk tot 
resultaat leidt?
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Vraag: Hoe wordt het project aangepakt? Worden alle basisscholen apart benaderd of bezocht of 
komt er een integrale aanpak waarbij de deelnemers van alle basisscholen samen aan het project 
deelnemen?

Een ander deel van het geld voor armoedebestrijding wordt gebruikt voor onderzoek.

   Vraag: Kan worden aangegeven wat er wordt onderzocht, en wat de doelstellingen zijn voor dit    
onderzoek? 

Er worden diverse re-integratie initiatieven genoemd, waarbij bijvoorbeeld benoemd wordt dat 
met de specifieke aanpak van het project Grenzeloos het in veel gevallen lukt om deze doelgroep 
te bemiddelen naar betaald werk.

   Vraag: Heeft het college inzicht in de exacte resultaten per betaald initiatief, zodat we op basis    
van deze resultaten de extra gelden effectief kunnen inzetten?

U geeft aan het budget voor re-integratie te verhogen. 

Vraag: Kunt u aangeven met welk bedrag dit budget wordt verhoogd?

Er wordt voorgesteld om de overblijvende middelen van de participatiewet op de uitvoering in te 
zetten ten gunste van het re-integratiebudget. Een ontwikkeling waar wij ons prima in kunnen 
vinden. 

   Vraag: Past deze verschuiving van budgetten binnen de doelmatigheid en rechtmatigheid 
begrotingstechnisch gezien?

Vraag: Wat is het (budget)bedrag waarmee wordt geschoven, en op welke wijze gaat u hiermee 
de kwaliteit van de re-integratie vergroten?

De budgetten voor de regiotaxi’s worden door de provincie teruggedraaid tot €0. 
   Vraag: Is het mogelijk inzicht te geven wat de gevolgen zijn voor de gebruikers van de regiotaxi. 

Vraag: Als in 2018 en 2019 een ingroeimodel gehanteerd wordt betreffende de aanpassing in de 
doorrekening van de kosten JGZ, hoe kunnen de bedragen in de tabel dan voor 2018, 2019 en 
2020 hetzelfde zijn?

   Programma 2: Leefomgeving

   Voor het in stand houden van beeldkwaliteit A voor het centrum wordt voorgesteld het IBOR  
budget te verhogen met €10.500. GBW is voorstander van een hoog beeldkwaliteitsniveau in 
ons nieuwe centrum, maar in onze optiek was kwaliteitsniveau A alleen van toepassing op 
onze begraafplaats. 

Vraag: Is het hanteren van beeldkwaliteit A voor ons centrum een beleidswijziging?

  Onkruidbeheersing: Onderzoek door GBW uitgevoerd leert ons dat de basis van goede 
onkruidbeheersing ligt in het goed en effectief vegen aan het begin van het “onkruidseizoen”. 
Het verwijderen van de voedingsbodem voor de groei van onkruid (zandhopen) komt de 
beeldkwaliteit in de rest van het seizoen zeer ten goede. Daarnaast heeft meer dan 
regelmatig onderhoud d.m.v. chemievrije onkruidbeheersing aan het begin van het 
groeiseizoen zijn effecten op de onkruidontwikkeling in de rest van het jaar. 

Vraag: Deelt u onze analyse dat goed vegen aan het begin van het groeiseizoen bedraagt aan
het verminderen van de groei van onkruid, en bent u bereid om extra in te zetten op vegen 
begin volgend jaar?
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Programma 3: Veiligheid

Voor de brandweer wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld.  In Woudenberg mogen wij ons 
gelukkig prijzen met een goede bezetting van (vele) vrijwilligers.

   Vraag: In hoeverre worden “onze” vrijwilligers ingezet in gebieden waar minder vrijwilligers       
beschikbaar zijn?

Programma 4: Ruimte, wonen en ondernemen

Naast de eenmalige investering inzake de nieuwe Omgevingswet wordt uitgegaan van een jaarlijks
bedrag voor het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. 

Vraag: Waarop is het jaarlijkse bedrag van €40.000 gebaseerd?

Vraag: Wij hebben eerder van ons college begrepen dat onze structuurvisie voldoende zou zijn om
geen omgevingsvisie op te hoeven stellen.  

Vraag: Is hier sprake van voortschrijdend inzicht? Graag een toelichting.

De Omgevingswet is zal de komende tijd het nodige kosten aan menskracht en een extra druk 
leggen op onze ambtenaren. Het inzetten van extra fte’s hiervoor is noodzakelijk om het 
kennisniveau  op peil te houden zo wordt er gesteld.

Vraag: Wordt er binnen het huidige personeelsbestand gekeken of er ambtenaren zijn die 
invulling gaan geven aan de nieuwe taken?

Vraag: In de kadernota op blz. 15 wordt genoemd dat de invoeringskosten gaan over de periode 
2018–2014. Wij nemen aan dat het de periode 2018–2024 betreft. Kunt u dit bevestigen?

U geeft aan dat de structurele kosten voor de Omgevingswet fors zijn, nl. €170.000 per jaar. Wij 
kunnen de dekking van deze kosten in onze begroting niet terugvinden.

Vraag: Kunt u ons aangeven hoe deze kosten worden gedekt?

Programma 5: Dienstverlening

In de laatste alinea in dit hoofdstuk van de kadernota wordt gesproken over het budget voor 
externe inhuur. U geeft aan dat het oplopende ziekteverzuim hieraan debet is. In onze optiek is 
het beter om meer te investeren in extra personeelsbudget dat volgens de alinea ervoor 
structureel al verhoogd wordt. In onze optiek past  het beter om de structurele personeelslasten 
te verhogen en daarmee het klimaat voor de eigen werknemers (structureel) beter te maken. Dan
verlaagd het ziekteverzuim en is geen of minder extra externe inhuur nodig. 

Vraag: Kunt u aangeven of u zich kunt vinden in deze stellingname, of waarom juist niet, en 
waarom dus het structureel verhogen van het budget inhuur derden verstandiger is?

Vernieuwing van de BBV (financiële regelgeving)

Het BBV is onderhevig aan veranderingen en vernieuwingen. Deze veranderingen hebben hun 
invloed op onze begroting.

Vraag: Zijn alle vernieuwingen aangaande de BBV verplichtingen en moeten deze dus worden 
uitgevoerd en toegepast op onze begroting, of is er nog een bepaalde mate van keuzevrijheid 
voor onze gemeente? Als die keuzevrijheid er is, hoe wordt deze dan effectief ingezet? 

Door de nieuwe manier van het boeken van rentekosten ontstaat in de komende 4 jaar een 
grotere last voor onze begroting. Uit pagina 31 (blauwe balk in het midden) blijkt dat dit voor de 
programma's uit hoofdstuk 2 in totaal €299.000 bedraagt. 
Vraag: Is de conclusie juist dat dit bedrag exclusief de extra last is die voor de grex-en ontstaat in
de komende jaren ?
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Vraag: Worden de kosten voor leges verhoogd door het toevoegen van de directe 
personeelskosten en de BTW of waren deze kosten ook al opgenomen in de voorgaande 
legesverordeningen?

Vraag: Zijn alle veranderingen en toepassingen van de veranderende BBV regelgevingen op te 
vangen door onze eigen ambtenaren? Of geven deze wijzigingen zoveel extra werk dat (extra) 
inhuur van derden nodig is?

Vraag: Wij gaan ervan uit dat alle oplossingen m.b.t. rente toerekeningen zoals genoemd in dit 
hoofdstuk veranderde regelgeving BBV zijn voorgelegd aan onze accountant en dat alle 
voorstellen voldoen aan rechtmatigheid en doelmatigheid. Kunt u ons dit bevestigen?

Financiële positie (reserves/weerstandsvermogen) 

Met name door de geringe risico’s in de grondexploitaties is de weerstandscapaciteit/ 
weerstandsvermogen op dit moment met 4,66 riant te noemen. Dit is zeer positief, zelfs als je de 
incidentele tegenvallers uit 2017 hierop in mindering brengt waardoor de algemene reserve eind 
2017 vermindert, is er nog een zeer positief weerstandsvermogen. Dit stemt onze fractie tot grote
tevredenheid en getuigd van financieel evenwichtig gevoerd beleid.

Het college geeft aan dat er vennootschapsbelasting op het grondbedrijf verschuldigd zal zijn. 
 
Vraag: Is globaal aan te geven aan welke bedragen we moeten denken?

Eind 2021 wordt een algemene reserve grondbedrijf van €2.900.000 verwacht. Dit is een mooi 
bedrag, vooral omdat het saldo van de dan nog lopende grondexploitaties dan positief is 
geworden. 

Vraag: Wordt er al nagedacht of deze reserve dan bijvoorbeeld kan worden overgeheveld naar de 
algemene reserve? Staan de financiële regels dit toe?

Stand van zaken Bezuinigingen

De GBW fractie heeft geen opmerkingen of vragen bij dit hoofdstuk.

Belastingen/Tarieven

De GBW fractie heeft geen opmerkingen of vragen bij dit hoofdstuk.

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)

De actuele grex-en zijn in april 2017 door de raad (en de GBW fractie dus) goedgekeurd, daar 
hebben we dan ook geen aanvullende vragen of opmerkingen over. Wel hebben we vragen over de
wijzigingen in de BBV, waardoor de rente op de grex-en steeds aangepast moet worden aan de 
werkelijke rente die wij zelf betalen. Het college stelt voor (op pagina 54) om vanaf 2020 de rente
niet aan de grexen maar aan de algemene reserve grondbedrijf toe te voegen, zodat er geen 
schommelingen optreden.

Vraag: Welk percentage wil het college dan toevoegen aan de algemene reserve grondbedrijf?

Omdat er pas in 2020 met deze toevoeging wordt begonnen zal voor de jaren ervoor een positief  
resultaat ontstaan in de grexen van Amalialaan €121.000,  Het Groene Woud €71.000, 
Westerwoud €4.000, Spoorzone A1 €5.000 en Spoorzone B €30.000. (totaal €231.000).

Vraag: Ons inziens wordt het totaalresultaat van de begroting 2018-2019 daardoor in totaal met 
€231.000 negatief beïnvloed. Oftewel zonder deze aanpassing zou het begrotingsresultaat 2018 / 
2019 aanzienlijk positiever zijn geweest. Is het college het met deze conclusie eens?

Omdat spoorzone A2 nog geen Grex heeft, is de waarde daarvan vooralsnog de grondwaarde van 
€810.000. Wij schatten in dat de GREX, na correctie voor risico’s een positief resultaat zal laten 
zien. 
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Vraag: Kan het College onze inschatting op dit punt bevestigen?

Op pagina 51 wordt een definitie gegeven van Bouwgrond in Exploitatie, de zgn. BIE-gronden. 

Vraag: Welke gronden er nog zijn die buiten de definitie vallen en dus naar verwachting niet in 
exploitatie zullen worden genomen? Graag een opsomming met boekwaarde.

Slotwoord:

GBW beschouwt de wijze waarop door fracties en het College constructief wordt samengewerkt, 
met behoud van de eigen identiteit en respect voor elkaars meningen, als bijzonder waardevol.

De fractie van GBW spreekt haar dank uit voor de verzorgde presentatie van de Kadernota 2018-
2021 en dankt bij voorbaat het College voor de beantwoording van de door ons gestelde 
technische vragen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen Woudenberg,

Marco van de Hoef
Fractievoorzitter
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