
                                                                                             

     

Samen vooruitkijken 
Bij de kadernota van 2016 keken we terug naar 2015 en constateerde we dat het een bewogen jaar 

was met aanslagen in Europa en de verschrikkelijke oorlogen in de wereld. Helaas moeten we 

constateren dat in 2016 en ook in 2017 dit nog steeds het geval is. Maar angst en verdriet 

verbroedert ook. Want juist in onmenselijke situaties ontstaat saamhorigheid en kracht. En blijkt dat 

mensen naast elkaar staan en elkaar steunen. 

Dit is de laatste Kadernota in deze raadsperiode. Als CDA kijken we terug op een succesvolle periode. 

Graag noemen we een aantal zaken die we hebben voorgesteld en gerealiseerd. 

Het begin van de raadsperiode in 2014 kenmerkte zich met een heel voorzichtig herstel van de 

economie. Ook werd de bezuinigingsdialoog afgerond. Geen leuke periode aangezien er keuzes 

gemaakt moesten worden. Maar door die keuzes die we samen met de inwoners van Woudenberg 

hebben gemaakt was Woudenberg in staat om te investeren. Een verkiezingsbelofte van CDA 

Woudenberg was om constant aandacht te vragen voor de oude wijken. En met succes… Er is een 

begin gemaakt met de bestrating in sommige straten, er is budget vrijgekomen voor 

groenonderhoud. Als CDA hebben we met steun van andere partijen ervoor gezorgd dat het aantal 

speelplekken nauwelijks minder is geworden en dat de bestaande worden verbeterd en veilig blijven. 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het college. Bij elk raadsvoorstel stonden de begrippen, 

mens, markt en milieu centraal. Op dit punt zijn grote stappen gezet. 

Verder is er veel in Woudenberg ontwikkeld. Zo is het mogelijk gemaakt om bedrijven te verplaatsen 

naar de Spoorzone en zal binnenkort Hoogvliet verhuizen naar een mooie locatie. Maar ook in de 

woning realisatie speelt Woudenberg een voorname rol in de regio. Project Groenewoud lijkt 

succesvol te worden afgesloten en het project Hoevelaar aan de andere kant van de Zegheweg staat 

alweer op de planning.

Zorgen zijn er ook. Zo zijn er grote onzekerheden met betrekking tot de zorg. Budgetten zijn nog niet 

bekend en dus de impact ook niet. Het is dus nog steeds niet duidelijk of de Woudenberger met een 

zorgbehoefte de huidige zorg kan behouden. Een zeer onwenselijke ontwikkeling waarbij de landelijke 

overheid een grote rol speelt. De signalen in Woudenberg zijn in vergelijking met andere gemeenten 

wel positief. 

Een andere punt van zorg is de steeds groter wordende verkeersintensiteit op de N224 en N226. 

Vooral de N226 die dwars door ons dorp loopt is een probleem. We hebben als CDA Woudenberg er 

in deze raadsperiode vaak op aangedrongen om hier aandacht voor te vragen bij de provincie 

Utrecht. En met succes want het staat bij de provincie op de agenda. 



                                                                                             

     

Zoals gezegd is dit de laatste Kadernota van deze raadsperiode. Ons doel is een beter Woudenberg 

door te geven. Er zijn heel veel zaken succesvol opgepakt en natuurlijk kan het altijd beter. Als CDA 

zijn we trots op de achterliggende raadsperiode. We zijn trots op ons dorp dat we in staat zijn, 

ondanks onze schaalgrootte, altijd in beweging te zijn. Dat vergt veel van inwoners, raad, college en 

ambtenaren. Maar dat is het mooie van Woudenberg. Het gebeurt namelijk gewoon. 

Om die onderlinge samenwerking en saamhorigheid te versterken hebben we als CDA Woudenberg 

het Right to Challenge voorgesteld. Het recht om de gemeente uit te dagen om met initiatieven 

vanuit de samenleving zaken van de gemeente Woudenberg beter te doen. Niet met als primaire doel 

om het goedkoper te doen, maar om de samenwerking tussen inwoners te stimuleren en de afstand 

tussen overheid en inwoners te verkleinen. Hoe en wat? Dat wordt op dit moment onderzocht en we 

kijken als CDA fractie met belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek. 

De kadernota geeft, evenals vorig jaar, over 4 jaar een sluitende begroting. En wat heel veel grotere 

gemeenten niet is gelukt, lukt het Woudenberg dus wel. En daar heeft heel Woudenberg aan 

bijgedragen. 

Jochem Beumer

Michel Hardeman



                                                                                             

     

Hoofdstuk 1 Inleiding 
Wederom een positief resultaat over de komende 4 jaren. Daarbij nog wel de kanttekening dat de 

plussen nog niet zo groot zijn en eventuele tegenvallers nog niet gedragen kunnen worden. Qua opzet 

ten opzichte van de vorige Kadernota heeft het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) er voor 

gezorgd dat financiële gegevens van gemeenten beter met elkaar te vergelijken zijn en ook een 

realistischer en transparanter beeld geven. Wat ons betreft een goede zaak. 

In de volgende hoofdstukken gaan we graag verder in op de Kadernota. 



                                                                                             

     

Hoofdstuk 2 Beleidsontwikkelingen

Programma 1 Samenleving

De afgelopen periode was de transitie in het sociaal domein het belangrijkste dossier. Met de zorg die 

naar de gemeente kwam hebben wij als CDA vooral sterk gemaakt voor onze inwoners, zij moeten de 

zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat het vooralsnog binnen de gestelde budgetten lijkt te passen is 

een bijkomstig voordeel. We weten dat de mantelzorgers en de professionals die onze inwoners 

helpen hun uiterste best doen om de beste zorg te leveren, daar zijn wij als CDA dankbaar voor. Wij 

willen er wel voor waken dat deze zorgverleners en mantelzorgers niet overbelast raken en zullen 

daar indien nodig extra aandacht voor vragen. 

Met de mogelijke oprichting van een coöperatie in het vooruitzicht is de stap van transitie naar 

transformatie aangebroken. Het slagen van een coöperatie valt of staat met de betrokkenheid van en 

de gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de diverse deelnemers. Wanneer dit 

niet goed loopt blijft de gemeente eindverantwoordelijk en komt mogelijk de kwaliteit van de zorg in 

het geding. We hebben er vertrouwen in dat iedere deelnemer zich maximaal zal inzetten om de 

coöperatie te laten slagen. Maar de risico’s zijn voor ons als CDA een extra reden om deze 

transformatie scherp te blijven volgen. 

We zien in dit programma ook dat er extra geïnvesteerd zal worden in de velden van sportpark de 

Grift. Als CDA vinden we een bloeiend verenigingsleven belangrijk, goede accommodaties zijn hier 

een onderdeel van. De afgelopen jaren hebben we als fractie met heel veel verschillende 

verenigingen gesproken. In die leuke en interessante gesprekken stond huisvesting ook op de agenda. 

We weten dat ook andere verenigingen behoefte hebben aan een aanpassing of vernieuwing van 

huisvesting. 

Met betrekking tot programma 1 hebben we nog een aantal vragen:

- “Zo kunnen er diverse burgerinitiatieven en ontwikkelingen ontstaan waarin de inwoner als 

(co) producent participeert.“ Waarschijnlijk doelt u hier op het Right to Challenge, kunt u ons 

een update geven hoe ver u hiermee bent?
- “Er is echter nog geen volledig inzicht in de werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende 

kosten.” Op welk moment verwacht het college over deze cijfers te beschikken en deze met 

de raad te kunnen delen?
- “de kans dat de Belastingdienst de dienstverlening binnen het sociaal team en de beoogde 

coöperatie ziet als inhuur van personeel, waarover btw moet worden afgedragen. In dat geval 

zijn de kosten hoger dan geraamd;” Lijkt ons een redelijk basale vraag die beantwoord moet 

worden voor de coöperatie opgericht kan worden, de gevolgen kunnen namelijk verstrekkend 

zijn. Is hier al meer over bekend?



                                                                                             

     

- Naast de sportverenigingen die op dit moment gebruik maken van sportpark De Grift zijn er 

meer verenigingen met wensen voor een accommodatie. In hoeverre zijn deze wensen bij u 

bekend en kunnen wij binnenkort nog andere investeringen verwachten? 
- Goed dat u extra investeert in kinderarmoede bestrijding. Kunt u aangeven wat we tot op 

heden deden en wat we nu anders gaan doen?
- Met de veranderende financiering van peuterspeelzalen ontstaat er een onzekere factor voor 

een aantal van deze peuterspeelzalen. In hoeverre kunnen de diverse peuterspeelzalen met 

een veranderende financiering nog blijven voortbestaan?



                                                                                             

     

Programma 2 Leefomgeving

In deze raadsperiode is heel veel aandacht besteed aan de leefomgeving van onze inwoners. Een 

aansprekend voorbeeld is de verfraaiing van ons centrum. Waar we bij de behandeling van de vorige 

Kadernota nog heel nieuwsgierig waren naar het resultaat heeft er binnen 1 jaar bijzonder veel 

plaatsgevonden. We kunnen als raad trots zijn om het resultaat en hopen dat deze metamorfose een 

positieve impact zal hebben voor onze ondernemers en het winkelend publiek. 

Verder is er actief ingezet op de verbetering van met name de oudere wijken. In het 

coalitieprogramma is hier aandacht voor gevraagd. We zien dat er extra budget is vrijgemaakt voor 

het onderhouden van het groen en voor verbetering van het straatwerk. Mooi voorbeeld is de start 

op Eshoflaan. En ook de straatverlichting wordt aangepakt. De complete verlichting wordt vervangen 

voor duurzame straatverlichting. En ook dit draagt bij aan een mooier Woudenberg. 

Met betrekking tot programma 2 hebben we nog een aantal vragen:

- Enige tijd geleden heeft het CDA met de SGP een amendement ingediend met betrekking tot 

het speelbeleidsplan. In tegenstelling tot het raadsvoorstel heeft de raad ervoor gekozen om 

het aantal speelplekken niet fors te verminderen en toch de kwaliteit van de bestaande 

speelplekken te handhaven of te verbeteren. In het amendement is opgenomen dat dit in het 

plan verwerkt zou worden. Kunt u aangeven wanneer we dit plan kunnen verwachten?
- Een gedeelte van Woudenberg zal worden voorzien van glasvezel als er voldoende deelname 

is. De mensen moeten voor een bepaalde datum beslissen/tekenen dat ze daadwerkelijk 

meedoen. We zijn benieuwd of het aantal voor Woudenberg al bekend is. En als er 

uiteindelijk weinig mensen meedoen of dat eventueel gevolgen heeft voor het overige 

buitengebied.



                                                                                             

     

Programma 3 Veiligheid

In de laatste infoavond hebben we als fractie weer veel gehoord over de veiligheid binnen ons dorp. 

Door de goede samenwerking in de regio, de voorlichting naar onze inwoners en de alertheid van de 

inwoners zien we een vermindering van criminaliteit en een hogere score van het aantal opgeloste 

misdrijven.  Vorig jaar schreven we al dat veiligheid een verantwoordelijkheid is van iedereen en ook 

dit jaar willen we dat onderstrepen. 



                                                                                             

     

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen

Het afgelopen jaar hebben we een groot aantal bestemmingsplannen behandeld.het grootste deel 

van de behandelde bestemmingsplannen ging in goed overleg tussen indiener en omwonenden. De 

gevallen waar het minder ging hebben goede communicatie, soms in een latere fase, uiteindelijk toch 

gezorgd voor goede bestemmingen. 

Met de op hande zijnde omgevingswet zal het betrekken van de omgeving bij mogelijke wijzigingen 

nog belangrijker worden, we zien dat de gemeente dit nu al toepast bij het bestemmingsplan 

bebouwde kom. We hopen dat deze aanpak in de komende maanden zorgt voor voldoende draagvlak 

van dit plan. 

Draagvlak en begrip creëren bij de invoering van DIFTAR was een flinke opgave. En we moeten 

toegeven dat een vierde container voor veel inwoners een doorn in het oog is, maar we zien ook de 

positieve gevolgen. De pmd-containers worden goed gevuld en de restafvalcontainers worden steeds 

minder aan de weg gezet. Daarmee lijkt de invoering nu al geslaagd maar we zouden dit graag terug 

zien in de cijfers. Onze complimenten gaan uit naar de medewerkers van de gemeente en de ROVA 

die veel kritiek te verduren hebben gekregen maar altijd netjes en behulpzaam bleven. En wij willen 

een groot compliment geven aan de inwoners van Woudenberg, met elkaar weten we dit tot een 

succes te maken. 

In dit programma lezen we ook dat, met het opheffen van het recreatieschap, de recreatiepaden nog 

een onzekere factor zijn. Als Woudenberg hebben we veel recreatiegebied met prachtige routes. We 

maken ons wel zorgen dat de gemeente hier mogelijk niets meer in zal betekenen, we hopen dan ook 

dat dit niet ten koste zal gaan van de bereikbaarheid van deze paden.

Met betrekking tot programma 4 hebben we nog een aantal vragen:

- De totale invoeringskosten voor de omgevingswet bedragen totaal € 285.000,- en de 

structurele kosten zijn € 170.000,-  per jaar. Dit zijn forse bedragen. Er wordt gezegd dat de 

kosten afhankelijk zijn van de ambitie die de gemeente heeft. Wat is de ambitie van de 

gemeente Woudenberg? En hoe verhoudt zich dit tot de kosten? Welke ruimte heeft een 

gemeente om te kiezen? Wanneer verwacht u te weten of de inschatting van de kosten in 

vergelijking met andere gemeenten een reële inschatting is? De stijging zit met name op 

personeelskosten zit, verwacht u daarmee een besparing op personeel op andere plekken in 

de organisatie? 
- Er wordt gezegd dat nog niet bekend is wat de consequenties van de Omgevingswet zijn voor 

werkzaamheden en kosten van RUD. Vindt hierover al wel overleg plaats en zo niet wanneer 

gaat dit dan gebeuren?
- Voor de Economische Uitvoeringsagenda is een stuurgroep opgericht. Uit hoeveel personen 

bestaat deze stuurgroep en hoe is de verdeling over de 4 O's?  Wat doet deze stuurgroep en 

kunt u daar voorbeelden van geven?



                                                                                             

     

Programma 5 Dienstverlening

We lezen uw zorgen over de werkdruk bij de ambtenaren. Als CDA fractie delen wij deze zorgen. We 

zijn een kleine gemeente maar met grote ambities. Zoals we in de aanbiedingsbrief al hebben 

benoemd zijn we in Woudenberg met heel veel zaken bezig. En dat vergt het uiterste van ambtenaren 

en college. En in tegenstelling tot grotere gemeenten zijn afdelingen vaak dun bezet om de kosten 

beheersbaar te houden. En toch blijven we ontwikkelen en vernieuwen en als fractie willen we dan 

ook de ambtenaren hartelijk danken voor alle inspanningen. 

Maar gezien het feit dat er werkdruk wordt ervaren is dit ook een reden om te kijken of zaken anders 

ingericht kunnen worden. Het voordeel van een zelfstandige gemeente is dat je zelf kunt kiezen welke 

samenwerkingen voor Woudenberg positief zijn en welke niet. Onze gemeente heeft een aantal 

samenwerkingen waarbij de focus ligt op de regio Eemland. Maar als CDA fractie zijn wij voor 

spreiding van deze samenwerking en hebben een voorkeur om serieus te bezien of samenwerking 

met Foodvalley een optie is. Er komen de periode tal van uitdagingen op ons af die wellicht beter in 

Foodvalley verband kunnen worden opgepakt. 

- Als CDA fractie opteren we voor een onderzoek tot aansluiting of intensievere 

samenwerkingen met Foodvalley. Kunt u aangeven hoe u samenwerken binnen Foodvalley 

ziet en wat de mogelijkheden zijn (en consequenties) om aan te sluiten bij Foodvalley. 



                                                                                             

     

Algemene dekkingsmiddelen

We zien dat de vermogenspositie van de gemeente Woudenberg uitstekend is. Het resultaat is mager 

maar wel over alle jaren positief. De bezuinigingsdialoog heeft hier fors aan bijgedragen. Wellicht ook 

een goed moment om eens te kijken of we inwoners ook wat terug kunnen geven. Wellicht is een 

verlaging van de OZB tarieven een optie om te onderzoeken. 

- Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn wanneer het OZB tarief met 0.5% omlaag wordt 

gebracht?



                                                                                             

     

Hoofdstuk 3 Financiële positie 

Reserves 

Wederom weinig veranderingen binnen de reserves. De veranderingen die plaatsvinden of zullen 

vinden zijn al bekend. Onze fractie heeft hierover geen vragen. 

Weerstandsvermogen

Er is in de afgelopen een uitstekende vermogenspositie opgebouwd. Een goed financieel beleid heeft 

hier aan bijgedragen. Inmiddels bedraagt het weerstandsvermogen ruim 4. In het begin van de 

raadsperiode bedroeg deze score nog 1. Uiteraard wordt het weerstandsvermogen wel positief 

beïnvloed door de onbenutte belastingcapaciteit en vrijval van de reserve aula.  

De programma’s en overige risico’s zijn, zover wij kunnen inschatten, duidelijk en beheersbaar. Alleen 

het risico Sociaal Domein is met 60% fors. Onze vraag hierbij is waarom u dit percentage zo hoog stelt 

en wat zijn naast de financiële consequenties eventuele andere consequenties. Bijvoorbeeld wat voor 

een effect heeft dit op de zorg als dit risico uitkomt. 



                                                                                             

     

Hoofdstuk 4 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 
Bij dit hoofdstuk hebben wij geen vragen. Zeer recent hebben wij de diverse Grondexploitaties als 

raad nog behandeld. 



                                                                                             

     

Hoofdstuk 5 Stand van zaken bezuinigingen
Over dit hoofdstuk heeft onze fractie geen vragen of opmerkingen. 



                                                                                             

     

Hoofdstuk 6 Belastingen/tarieven
Zie onze opmerking over het OZB tarief. 



                                                                                             

     

Hoofdstuk 7. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) / 

paragraaf grondbeleid
Zie onze opmerking bij hoofdstuk 4



                                                                                             

     

Wederom een sluitende begroting en een toename van het weerstandsvermogen. De CDA fractie wil 

het college en ambtenaren complimenteren met dit succes. Wel blijft onze zorg over het sociaal 

domein. Het lijkt in Woudenberg goed te gaan maar door alle onduidelijkheden kunnen we hier nog 

niet volledig op vertrouwen. We wensen college en ambtenaren Gods zegen toe in hun werk. 

CDA fractie Woudenberg

 Jochem Beumer

 Michel Hardeman


	Samen vooruitkijken
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	Hoofdstuk 2 Beleidsontwikkelingen
	Programma 1 Samenleving
	Programma 2 Leefomgeving
	Programma 3 Veiligheid
	Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen
	Programma 5 Dienstverlening
	Algemene dekkingsmiddelen

	Hoofdstuk 3 Financiële positie
	Reserves
	Weerstandsvermogen

	Hoofdstuk 4 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)
	Hoofdstuk 5 Stand van zaken bezuinigingen
	Hoofdstuk 6 Belastingen/tarieven
	Hoofdstuk 7. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) / paragraaf grondbeleid

