
 
 

 

Algemene Beschouwingen ChristenUnie bij de KADERNOTA 2018-2021 

 
Inleiding 
 
Kadernota 2018-2021: de laatste Kadernota alweer van de lopende raadsperiode.  
 
Begonnen we deze raadsperiode met bezuinigingen en stevig ook – inmiddels is er in financieel 
opzicht weer wat meer lucht. Mede dank zij de bezuinigingen en opverende economie. De verwachte 
begrotingsresultaten zijn positief maar evenals vorig jaar de marges zijn nog steeds vrij gering. Het 
blijft dus zaak alert te blijven op onze inkomsten en uitgaven. 
 
Het afgelopen jaar heeft de gemoederen bezig gehouden en ons als raad ook. Zo was er bijvoorbeeld 
een hoop rumoer rond de invoering van een vierde container en de afvalinzameling door Rova en de 
opknapbeurt van de winkelstraat.   
Nu we inmiddels gewent zijn aan de Rova en de winkelstraat afgelopen vrijdag feestelijk geopend is, 
is hopelijk de overlast van de herinrichting van de winkelstraat weer snel vergeten. We hebben er 
een mooie opgefriste winkelstraat voor terug gekregen. Het moet altijd even slechter worden, voor 
het weer beter wordt. Dat blijkt maar weer. 
Tegen het omschakelen van methode van afvalinzameling zagen we als bewoners ook op. Maar het 
lijkt erop dat de meeste kinderziektes uit het systeem zijn en inmiddels staan er regelmatig strakke 
rijen van afvalcontainers opgesteld in de straten van Woudenberg. Behalve de containers voor 
restafval: die staan, zoals gehoopt, veel minder vaak aan de weg! We zijn met z’n allen een stuk 
bewuster geworden in het afval scheiden. Ondergetekenden in ieder geval! 
 
Het blijft een mooie verantwoordelijkheid: als gekozen volksvertegenwoordigers, samen met de 
andere raadsfracties, te zoeken naar wat het beste of meest optimale is voor Woudenberg en alle 
Woudenbergers. Om te komen tot verantwoorde besluiten. Een verantwoordelijkheid niet altijd 
makkelijk is. Hoe zorg je nu het beste voor de kwetsbare inwoners? Wat ìs eigenlijk een “kwetsbare” 
inwoner? En bijvoorbeeld: hoe communiceren we het beste met onze mede-inwoners?  
De fractie van de ChristenUnie is er gelukkig mee, dat de onderlinge verstandverhoudingen over het 
algemeen harmonieus zijn. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee als raad verder komen. Samen 
verder komen – en is dat niet wat we bijna allemaal in ons verkiezingsprogramma hadden staan? De 
ChristenUnie in ieder geval wel: “Leven… doe je samen!” En daar zetten we ons van harte voor in. 
 
Afrondend: dank aan het college en de betrokken ambtenaren voor uw inzet bij de totstandkoming 
van deze Kadernota. We zien uit naar de beantwoording van onze vragen en de gedachtewisseling 
hierover in commissie-  en raadsvergadering. 
We wensen en bidden Gods zegen toe aan college, raad, de ambtenaren en alle inwoners van 
Woudenberg. 
 
 
 
 
 
Fractie ChristenUnie Woudenberg 
 
Marleen Treep - Wolfswinkel 
Elli van Oosterom – van Wolfswinkel 
 



 
 

Over hoofdstuk 2: Beleidsontwikkelingen 
 
 

Programma 1. Samenleving 
Veel aandacht is de afgelopen jaren gegaan naar de transities en transformatie in het sociaal domein 
en volkomen terecht. Op het proces hoe het naar de gemeente toe gekomen is, is van alles aan te 
merken, maar de gemeente is  gemotiveerd aan de slag gegaan. Nu vergt de transformatie veel 
aandacht. Met de oprichting van de Coöperatie De Kleine Schans zet Woudenberg zelfbewuste 
stappen, samen met (zorg verlenende) organisaties, betrokken inwoners en betrokken organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld. De ChristenUnie vindt het een mooie ontwikkeling! 
 
Inclusie 
In maart jl. heeft de raad unaniem een motie voor inclusie aangenomen en in de inleiding bij dit 
programma zien we dit al terug. In de motie zijn een aantal punten genoemd.  

 Wat is de stand van zaken van uitvoering van de genoemde punten in de motie? 
 
Coöperatie Sociaal Domein 

 Is er over het benoemde risico dat de belastingdienst de dienstverlening ziet als inhuur van 
personeel, overleg geweest met de belastingdienst? 

 
Overige risico’s 

 Kunt u een toelichting geven op de laatste bullit bij de genoemde risico’s binnen het sociaal 
domein (boven aan pagina 5) en: is er overleg geweest met de huisartsen hierover? 

 
Investeringen Sportpark De Grift 
Sportpark De Grift wordt intensief gebruikt. Het korfbalveld is letterlijk stukgelopen. Iedere week zijn 
er vele wedstrijden. Jonge en oudere Woudenbergers halen hier hun beweging. Gezien de groei van 
ons dorp lijkt het de ChristenUnie verstandig dat deze voorzieningen kwalitatief op niveau blijven. 
We hebben begrepen dat over dit voorstel in de commissievergadering van 27 juni as. nog een 
separaat raadsvoorstel voorgelegd wordt. In afwachting van dat voorstel inclusief onderbouwing, 
laten we het voor nu hierbij. 
 
Armoedebestrijding kinderen 

 U stelt voor een leesconsulent in te schakelen. Is dit voorstel in overleg met de basisscholen 
gedaan?  

 
 

Programma 2. Leefomgeving 
Nogal in het oog springend wat dit hoofdstuk betreft, is uiteraard de zeer recente opknapbeurt van 
de Dorpsstraat en een gedeelte van de Voorstraat. De winkelstraat heeft een opfrisbeurt gehad en 
gelukkig kon, zoals de ChristenUnie al eerder verzocht had, ook het Poortplein meegenomen worden. 
Alle overlast is voorbij en hopelijk ook snel vergeten: Woudenbergers en onze toeristische bezoekers 
kunnen genieten van een mooi en veiligere winkelstraat waar zelfs weer leibomen aangeplant zijn.  

 
Centrumplan 
In onze beleving hebben wij destijds alleen voor de Begraafplaats en het gemeentehuis een 
kwaliteitsniveau A afgesproken.  

 Toch lezen we nu ook het centrum ook onder kwaliteitsniveau A valt, klopt dat? 
 
 
 



 
 
De Voorstraat is tussen Kerkplein en Burgwal/Vondellaan niet meegenomen in de opknapbeurt om 
zo duidelijk onderscheid te maken tussen de winkelstraat en het gedeelte bestemmingsbezoek en 
wonen. Het gevolg is echter dat het overgebleven stuk Voorstraat nu erg afsteekt met onverzorgde 
verharding waarvan veel kapot gegaan is bij de aanleg van glasvezel en wat na ruim 20 jaar ook toe is 
aan vervanging of een flinke schoonmaakbeurt. 

 Heeft het college plannen ook dit gedeelte op korte termijn op te knappen? Dat kan 
uiteraard op een manier gebeuren waarbij duidelijk onderscheid blijft met de winkelstraat. 

 
Speelvoorzieningen 
Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de scholen gecompenseerd worden, voor de openstelling van 

de pleinen als openbare (buurt) speelplaats. 

Betere verkeersveiligheid 
 Zijn er nog concrete plannen te noemen? 

Al diverse jaren is er gesproken over een fietspad langs de Nico Bergsteijnweg. Op een gegeven 
moment was dit fietspad min of meer van de baan. Nu de Dorpsstaat éénrichtingverkeer is 
geworden, is de Nico Bergsteijnweg aanmerkelijk drukker geworden. Wat ons betreft is het een 
aandachtspunt om toch nog weer eens over een fietspad na te denken.  
Daarnaast is er aan het einde van de Nico Bersteijnweg / Geeresteinselaan overlast van de tieners die 
daar op elkaar staan te wachten om naar Amersfoort te fietsen. Kinderen die daar langs moeten 
richting Olijfboom en Griftschool, kunnen er vaak maar moeilijk langs, omdat de tieners midden op 
het fietspad stil staan. 

 Is er een mogelijkheid om een opstelplaats voor fietsers op deze plek te realiseren? 
 
Tot slot willen we ook nog eens het kruispunt bij de Jumbo als (subjectief) onveilig onder uw 
aandacht brengen. Wellicht mag dit kruispunt zich in uw aandacht verheugen.  
 
Afval 
Vorig jaar noemde u de communicatiecampagne voor het gescheiden inzamelen van textiel. Deze 
campagne zou samen met de inzamelaar worden gevoerd.  

 Wat is de stand van zaken van deze campagne? 
 
 

Programma 3. Veiligheid 
Uit een recente presentatie bleek dat 2016 voor de politie in Woudenberg relatief een rustig jaar 
was. Nu is ieder incident er één teveel, maar we zijn er dankbaar voor. Niet alle inzet is voor alle 
inwoners altijd zichtbaar maar politie, boa, burgemeester en ambtenaren verzetten veel werk tbv de 
veiligheid van onze inwoners. Zowel preventief al repressief. De brandweer noemen we vaker, maar 
ook de inzet van voorgenoemde personen en organisaties willen we hier een keer noemen. Veel 
respect en dankbaarheid zijn we hen verschuldigd. 
We zijn onlangs opgeschrikt door de bijzonder verdrietige en schokkende moorden waarbij zowel 
slachtoffers als de verdachten erg jong zijn. Dit vergt veel van alle betrokken professionals. Daarom 
nogmaals: ons respect voor al jullie inzet en wensen jullie in de uitoefening van jullie beroep alle 
goeds toe.  
 
Veiligheid informatiesysteem 
Wie gaat dit VIS vullen? Alleen politie of ook bijv. Woningbouwvereniging en sociaal team als het 
gaat over (mogelijk) huiselijk geweld of overlast in een bepaalde wijk? 
 
 
 



 
 
Minder alcohol gebruik onder jongeren onder de 18 jaar 
Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat Nederlanders qua probleemdrinken in de Europese top 
3 staat. Daarnaast hebben de bevraagde Nederlanders amper de intentie om te minderen.  
Uit het artikel: 
“In het onderzoek is een oververtegenwoordiging van jonge mensen” en “Daarnaast gaan mensen 
niet minder drinken zodra ze ouder worden……. En als jongeren nu al zo stevig drinken maak ik me 
daar wel zorgen om..” 
Bron: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2174680-jonge-nederlanders-drinken-problematisch-veel.html 
 
Dit onderstreept nogmaals het belang van het in de kadernota genoemde plan. We zetten er een 
stevige streep onder. 
 

Programma 4. Ruimte, wonen en ondernemen 
 

Omgevingswet 
Een grote transitie waar nog veel onduidelijkheid over is. We begrijpen dat de geraamde kosten ook 
nog niet vast staan. We hopen dat de invoering van deze Omgevingswet voor deze bedragen 
geregeld kan worden. 
 
Routepaden 

 Hoe kan het nu zijn, dat met het opheffen van het complete recreatieschap er straks 
evenveel geld wordt uitgegeven voor slechts 1 taak? 

 

Programma 5. Dienstverlening 
 
Personeelskosten 

 De verhoging van het budget voor externe inhuur van € 50.000: is dit een structurele of een 
incidentele verhoging?  

 Als je inzet op verlaging van de werkdruk en daarmee lang ziekteverzuim wilt voorkomen, 
heb je dan structureel een verhoging voor externe inhuur nodig?  
 

 

Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene uitkering 
We waren voornemens de bijna obligate vragen over de meicirculaire dit keer niet te stellen maar 
een artikel op Binnenlandsbestuur.nl van 7 juni jl. roept toch vragen op. Zo zou het accres van 2016 
met terugwerkende kracht alsnog fors verhoogd worden en ook het accres voor het lopende jaar 
2017 wordt verhoogd net als de komende jaren. Goeds nieuws zo lijkt het. 

 Vandaar toch de vraag: is de meicirculaire inmiddels beschikbaar, gelezen en 
geïnterpreteerd?  

 Wat zijn de eerste conclusies? 
 
 
 
Slotwoord 
Tot zover onze vragen, opmerkingen en bedenkingen met betrekking tot de Kadernota 2018-2021. 
We zien uit naar de komende vergaderingen waarin we als fracties met elkaar en met het college van 
gedachten zullen wisselen om met elkaar te komen tot een evenwichtig raadsbesluit, recht doende 
aan alle belangen die er spelen. 
 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2174680-jonge-nederlanders-drinken-problematisch-veel.html

