
Algemene beschouwing bij de Kadernota 2018 – 2021

Voor ons ligt de Kadernota voor de komende vier jaren. Het is de laatste nota van dit College en 

voortkomend uit het Coalitieprogramma. Op 21 maart kiezen de inwoners van Woudenberg een 

nieuwe gemeenteraad, wellicht leidt dit tot een andere coalitie en een coalitieprogramma met een 

andere inhoud. Voor nu hebben we nog te maken met deze nota en het erin vervatte programma 

voor de komende jaren. En dat krijgt daarom ook van nu nog de PvdA-Woudenberg de volle 

aandacht.

Al snel valt op de vergeleken met de vorige kadernota beduidend positievere financiële stand van 

zaken vergeleken met het beeld wat in die nota werd gepresenteerd. Voor de eerstkomende twee 

jaren wordt een aanzienlijk ruimer begrotingsresultaat verwacht, en ondanks een voor 2020 verwacht 

ongunstiger resultaat dan eerder verwacht levert het over vier jaren gerekend in totaal een 

begrotingsresultaat op dat ruim twee keer gunstiger is dan het totaal in de vorige Kadernota. Het 

maakt daarom nieuwsgierig naar hoe bestaand beleid een impuls krijgt en welk nieuw beleid 

ontwikkeld kan worden. Rekening houdend met eventuele onzekerheden is er rekentechnisch per 

jaar ongeveer € 125.000 extra te besteden aan impulsen waar Woudenbergers iets aan hebben. 

In het vervolg van deze algemene beschouwing gaan we in enkele beleidsontwikkelingen zoals 

weergegeven in de verschillende programma’s. Daarna, zoals afgesproken, specifieker op de 

hoofdstukken die betrekking hebben op de financiën.

Samenleving

Het College gaat ervan uit dat de meeste Woudenbergers zelfredzaam zijn en een bijdrage leveren 

aan de samenleving. Ook wordt gemeld dat Woudenbergers zich inzetten voor het welbevinden van 

een ander. Dat laatste blijkt ook uit het aantal van bijna 2.500 Woudenbergers die actief zijn als 

mantelzorger. Het kritieke punt voor de kwaliteit van beleid is echter hoe er ook rekening gehouden 

wordt met die Woudenbergers die het helaas niet lukt om zelfredzaam te zijn en/of een bijdrage te 

leveren aan de samenleving. Al eerder is in deze raadzaal door ons aandacht gevraagd voor de 

mogelijkheden die experimenten met een basisinkomen bieden zoals dit onlangs ook ruim de 

aandacht kreeg in het televisieprogramma ‘Radar’. Iedere Woudenberger, ook degene die minder 

zelfredzaam is, doet er toe. Wat eveneens nadrukkelijk aandacht vraagt is wat geboden kan worden 

aan de naar schatting 300 mantelzorgers die zich overbelast voelen. In veel situaties maken zij dit niet 

kenbaar, ieder initiatief bijvoorbeeld vanuit kerken is de moeite waard om positief door de gemeente 

ondersteund te worden.

Vraag:

 Welke initiatieven neemt de gemeente om deze 300 mantelzorgers te ondersteunen?

Het Sociaal Domein krijgt evenals de voorgaande jaren veel aandacht. En terecht! Werd vorig jaar nog 

gesproken over een overgangsjaar, nu wordt gemeld dat de stappen daadwerkelijk zijn gezet. Zorg is 

er bij ons over het al dan niet geven van het primaat aan de kwaliteit van de zorg in plaats van aan de 

prijs. Ook daar hebben we onlangs nog aandacht voor gevraagd, waarbij we alleen door de SGP  

gesteund werden. Ook in het sociaal domein  wordt uitgegaan van de bereidheid van Woudenbergers 

elkaar te ondersteunen om daarmee goedkopere zorg te kunnen bieden. Bij voorbaat uitgaan van 

zelfoplossend vermogen lijkt ons riskant. Want we vragen ons af wat de gemeente doet als te laat 

blijkt dat dit vermogen niet geconcretiseerd wordt? 



Net als in de vorige kadernota valt ook nu te lezen dat het de bedoeling is dat het Sociaal team zoveel 

mogelijk zelf casussen kan behandelen of door kan verwijzen naar basisvoorzieningen. 

Vragen:

Met alle waardering voor de individuele teamleden daarom de vraag welke stappen er op dit gebied 

zijn gezet. Wat is er nu anders als dezelfde bedoeling van een jaar geleden er nu op precies dezelfde 

manier is? 

Welke knelpunten zijn er bij het verwezenlijken van genoemde bedoeling? 

En zoals in veel situaties zullen er ook niet niet-zichtbare knelpunten zijn. We vragen daarom 

nadrukkelijk aandacht voor die Woudenbergers die in de zorg voor de gemeente niet zichtbaar zijn 

maar soms elders wel zoals bij kerken, of die hun zorgvraag niet compleet stellen. Uitbreiding van 

betrokken cliëntondersteuning kan hier belangrijk werk verrichten, het voordelige begrotingsresultaat 

wordt wat ons betreft hier voor bijvoorbeeld een omgang van 0,25 fte voor gebruikt.

Vorig jaar spraken wij onze zorg uit over het ontbreken van de cijfers van de zorgaanbieders. Het is 

bijzonder triest dat wij deze zorg nu weer moeten uitspreken. Het ontbreken van cijfers maakt het 

lastig om beleid te beoordelen omdat de onderliggende feiten, waaronder financiële cijfers, 

onvoldoende bekend zijn. Er dan van uitgaan, dus zonder stevige onderbouwing, dat de aanpak, 

maatregelen en besparingen de bedoelde effecten hebben vinden wij te snel opgeschreven.

We kunnen de keuze om het bedrag wat de gemeente heeft ontvangen voor de bestrijding van 

armoede bij kinderen te gebruiken voor de inzet van leesconsulenten en een onderzoek naar wie tot 

de doelgroep behoren niet delen. In deze raadzaal hebben wij eerder gevraagd naar de besteding van 

dit geld; het dient te worden gebruikt waar het voor bedoeld is: materiële voorzieningen voor 

kinderen in armoede om daarmee meer en beter mee te kunnen doen met anderen. Sociale 

activiteiten als bijvoorbeeld het mee kunnen doen met een team van een sportvereniging en het 

kunnen deelnemen aan een schoolreisje passen beter binnen de doelen. Bovendien trekt de 

gemeente al vanuit een andere pot geld uit voor onderwijsachterstandenbeleid. 

Vraag:

Wat houdt het bedrag van € 40.589 jaarlijks in naast de ruim € 45.000 wat uit rijksgelden  jaarlijks 

specifiek beschikbaar wordt gesteld? Is er een jaarlijks niet gebruikt bedrag van € 5.000?

Het is belangrijk dat ieder die wil werken dat ook kan doen. Voor een aantal Woudenbergers is de 

regionale werkvoorziening daarvoor bij uitstek een mogelijkheid om een positief zelfgevoel aan te 

ontlenen. Het is positief dat de gemeente hierin zelf een aandeel heeft, we gaan ervan uit dat het 

College in overleggen met andere lokale werkgevers dit thema aanhoudend indringend bespreekt. 

Vraag:

In welke mate is de hiervoor uitgesproken vooronderstelling juist?

Leefomgeving

Het tweede programma betreft het thema ‘Leefomgeving’. De weergegeven visie spreekt ons aan, het 

is inderdaad goed als inwoners en ondernemers zich thuis voelen en kunnen participeren in een 

functionele leefomgeving met aandacht voor verkeer, water en groen en dat dit duurzaam wordt 

beheerd. Met grote verbazing lezen we vervolgens bij dit thema niets over Inclusie/Toegankelijkheid 

waarover enkele maanden geleden door de raad unaniem een motie is aangenomen. We verwachten 

dat de gevraagde 0-meting nog voor de zomervakantie gepubliceerd zal worden, maar in de motie 



werd ook genoemd dat in stukken van de gemeente al Inclusie/Toegankelijkheid een trefwoord zou 

zijn. Dan had er in deze kadernota ook iets over vermeld kunnen worden. 

Vraag:

Wat is de reden dat dit achterwege is gelaten?

Belangrijk is de aandacht die gevraagd wordt voor verkeersveiligheid. We waarderen het dat niet 

alleen objectieve verkeersveiligheid maar ook de beleving hiervan aandacht krijgt. Dit betekent 

volgens ons dat dan niet alleen gekeken wordt naar ongevalcijfers maar ook naar dat wat volgens de 

verkeersdeelnemer bijna een ongeluk is. We stellen voor dat het College in gesprek gaat met 

particuliere grondeigenaren met als doel om het op bepaalde plaatsen in Woudenberg 

verkeersveiliger te maken. Voor wat betreft de regionale ruimtelijke ordening vragen we aandacht 

voor de drukte op de weg van Maarsbergen naar Woudenberg (vv). We gaan ervan uit dat 

aanhoudend nadrukkelijk met de provincie overlegd wordt wat kan leiden tot oplossingen ook als 

over enige tijd het probleem bij Maarsbergen is opgelost. 

De gaande zijnde verandering van het klimaat leidt tot hevige buien en langdurige droogte. Terecht 

wordt dit in de kadernota gesteld, het KNMI heeft deze effecten van de klimaatverandering 

indringend aangetoond. We hebben begrepen dat het waterschap innovatief beleid concretiseert, het 

is een goede zaak als het College zich daardoor laat inspireren. Voor Woudenberg-oost zal dit dan 

merkbaar en zichtbaar zijn, het zou goed zijn als er ook gedacht wordt aan wat mogelijk is voor 

bestaande panden..

Vraag:

In hoeverre wordt overwogen om subsidies voor particulieren te ontwikkelen waarmee wateroverlast 

voorkomen kan worden? Wat ziet u als mogelijkheden hiervoor? Bijvoorbeeld het subsidiëren van 

regentonnen?

Veiligheid

In programma 3 (‘Veiligheid’) wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen om ons heen. Globalisering 

houdt in dat je als Woudenberger deel uit te maakt van de wereldorde. Via de media en zij die hun 

perspectief vanuit nood in Woudenberg zoeken komen andere delen van de wereld dichtbij. Soms 

ontstaan hierdoor beelden die niet met feiten worden ondersteund. Dergelijke misverstanden kunnen 

leiden tot onrust of een onrustig gevoel. Het is dan belangrijk dat geïnvesteerd wordt in gesprekken 

en informatie. Dit aspect komen we in dit deel van de Kadernota niet expliciet tegen. 

Vraag:

In hoeverre ziet u voor het College een taak om, eventueel in samenwerking met andere organisaties, 

de bevolking te informeren om genoemde misverstanden te voorkomen?

Ruimte, wonen en ondernemen

De doelen bij programma 4 over ruimte, wonen en ondernemen zijn positief, iedereen kan daarmee 

instemmen. Het gaat dan om de vertaling naar de praktijk. In het eerste deel van dit programma 

wordt uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe Omgevingswet. Terecht wordt gesteld dat een van de 

doelen is om vroegtijdig samen te werken met de omgeving. In den lande is er al enige tijd discussie 

over de wijze waarop de betrokkenheid van de bevolking bij democratische processen 

gemoderniseerd kan worden. De Kadernota vermeldt niets over dit aspect wat toch een rechtstreeks 

verband heeft met de Omgevingswet. Graag gaan wij het verkennende gesprek aan over de 

mogelijkheden, passend bij de Woudenbergse samenleving, om de lokale democratie te vernieuwen. 



Elders in den lande, zoals in Woerden en Deventer, vinden al experimenten plaats waar we ons 

voordeel mee kunnen doen. 

Vraag:

De Kadernota geeft aan dat de Omgevingswet alleen voor extra kosten zorgt, er zijn echter ook 

processen welke niet of in minderen mate nodig zijn zoals bestemmingsplannen en afzonderlijke 

maatregelen met betrekking tot het milieu. Wat zijn de uitgaven die er , na invoering van de 

Omgevingswet, naar verwachting niet meer zullen zijn?

Bij het duurzaamheidsplan lezen we dat vanaf 2018 de focus nog meer komt te liggen op een 

duurzamere samenleving. Het zal bij niemand verbazing wekken dat wij deze ontwikkeling nauwgezet 

zullen volgen. Op dit gebied kan geïnvesteerd worden, want bewezen is dat dergelijke investeringen 

goed zijn voer mens en markt. Investeren in groene energie, minder gas, meer aangelegd water 

gecombineerd met bomen, gebruik van duurzaam bouwmateriaal: zeker als hier lokale ondernemers 

bij betrokken worden levert dit op de korte en lange termijn veel op.

Vraag: 

Gaat Woudenberg als bouwende gemeente meer eisen stellen dan het bouwbesluit?

Het enige wat in de Kadernota te lezen is over woningbouw is dat er meer ruimte moet zijn voor de 

ontwikkeling van passende woningen. Natuurlijk is het goed dat woningen passend moeten zijn, maar 

dat betreft ook de aantallen. Al meerdere malen hebben we het College, aan de hand van door het 

College verstrekte cijfers, gewezen op de noodzaak om meer te doen aan het bouwen van woningen 

in de sociale sector, bijvoorbeeld door de grondprijs hiervoor aantrekkelijker te maken. Daarnaast 

mag er meer aandacht zijn voor het bouwen van koopwoningen tot een prijs van € 180.000/€ 

200.000. Dan hebben allen die in Woudenberg willen wonen, dus Woudenbergers en statushouders, 

zonder onderlinge verdringing mogelijkheden om te wonen. Ook hiervoor kan vanuit het 

begrotingsresultaat geld beschikbaar gesteld worden. 

Vraag:

Overweegt het College en de Raad de instelling van een volkshuisvestingsfonds zoals dat bijvoorbeeld 

in Oirschot al verwezenlijkt is?

Recreatie rond Woudenberg is aantrekkelijk gezien de gunstige ligging van onze woonplaats voor 

verkeer en openbaar vervoer. We prijzen ons gelukkig met veel divers natuurschoon in de omgeving 

en een prachtig Henschotermeer. Het is daarom goed dat er geld wordt uitgetrokken voor paden en 

routes waar recreanten volop van kunnen profiteren. En zij zullen daar ongetwijfeld een vrijwel te 

verwaarlozen bedrag tijdens hun verblijf voor willen betalen. Oftewel, de toeristenbelasting kan 

jaarlijks een cent hoger!

Dienstverlening

Dienstverlening, programma 5, is belangrijk voor Woudenbergers. Dienstverlening is altijd afgestemd 

op de afnemer ervan, niet de aanbieder. Slagvaardigheid en laagdrempeligheid zijn dan van belang. 

De gemeente is dan faciliterend, en waar nodig stimulerend; de uitwerking van Right to Challenge 

zien we daarom met belangstelling tegemoet Waar deskundigheid nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, 

zal daar rekening mee gehouden moeten worden. Hier liggen grenzen voor uitdagingen die 

Woudenbergers stellen aan eigen initiatieven. Bij de digitalisering van diensten vragen wij ook 

aandacht voor de toegankelijkheid voor iedereen in de communicatie en informatie. Bij iedere stap 

moet nagedacht worden of hiermee Woudenbergers buiten geplaatst worden, of positiever 



geformuleerd: steeds moet er aandacht voor Inclusie zijn en moet voorkomen worden wat dit 

belemmert.

Het is positief om te lezen dat de medewerkers van de gemeente bevlogen en betrokken zijn bij hun 

werk. Het ervaren van werkdruk is echter een niet te aanvaarden ander zijde van de medaille. Helaas 

leidt dit tot een relatief forse stijging van het ziekteverzuim. Het komt voor dat er een lange periode 

wordt uitgetrokken om te komen tot een voor de medewerkers aanvaardbare werkdruk. Het zou een 

goede zaak zijn, zo hebben recente onderzoeken aangetoond, dat werkprocessen dienstbaar zijn aan 

de kwaliteiten van de medewerkers. De personeelslast zal stijgen, onduidelijk is waar het bedrag van 

€ 25.000 in 2018 aan besteed zal worden. Daarnaast rijst de vraag of de forse externe inhuur niet 

beter vervangen kan worden door het aannemen van extra personeel zeker omdat er nu al vier jaar 

sprake is van externe inhuur.

Vragen: 

Wat is de besteding van de € 25.000?

Waarom wordt de externe inhuur, nu dit een reeks van jaren duurt, niet omgezet in uitbreiding van 

de personeelsformatie?

Algemene dekkingsmiddelen

Aangegeven wordt dat de meicirculaire 2017 nog niet beschikbaar was op het moment van het 

samenstellen van deze kadernota.

Vragen:

 De meicirculaire 2017 is inmiddels wel bekend; in welke mate leidt deze circulaire tot aanpassingen 

van de verwachtingen?

 In de verwachtingen noemt u positieve bedragen (€ 80.000 en € 20.000) en een negatief bedrag (€ 

60.000). Betekent dit dat het saldo van deze verwachtingen € 40.000 positief is?

U gaat uit van een inflatie van 2% terwijl het CPB uitgaat van 1,6% (tabel 1.1 van ‘Middellange 

termijnverkenning 2018 – 2021). Op basis van welke gegevens komt u tot een inflatie van 2%?

Bij de algemene uitkeringen stijgen de verschuivingen vergeleken met de vorige kadernota sterk tenzij 

de in de vorige kadernota afzonderlijk vermelde extra uitkering door extra bijstandsgerechtigden 

hierin is opgenomen. Voor 2021 wordt een daling verwacht.

Vraag:

 Wat is de samenstelling van genoemde bedragen bij de algemene uitkering?

Mede gezien de economische situatie van de afgelopen jaren moet u een interne rekenrente van 0% 

hanteren. Voor grondexploitatie is deze verlaagd met 0,3% vergeleken met de vorige kadernota. Deze 

rentepercentages gebruikt u voor de komende jaren. In hoofdstuk 3 geeft u hier een toelichting bij.

Vraag:

 In hoeverre verwacht u dat in de komende jaren, nu het economisch beter lijkt te gaan, in komende 

begrotingen gunstiger rentepercentages in de berekeningen betrokken kunnen worden?

Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen is 4,66 en daarmee beduidend gunstiger dan de 1,66 in de vorige 

Kadernota, en ook dan 2,0 wat door het ministerie van binnenlandse zaken als ‘goed’ wordt 

benoemd. Wat ons betreft betekent dit dat wat wij eerder in deze algemene beschouwing aangaven 

over het doen van investeringen mogelijk is omdat een daling van het weerstandsvermogen 



aanvaardbaar is. Ook bij de door u geschetste verwachte daling van de algemene reserve zal het 

weerstandvermogen in 2021 groter zijn dan 2,0.

Belastingen/tarieven

Vergeleken met de lastendruk over geheel Nederland zijn een aantal tarieven voor inwoners van 

Woudenberg hoger. De gemeentelijke woonlasten, ongeacht de omvang van het huishouden, zijn 

daar een voorbeeld van. De OZB is voor niet-woningen 0,15% lager van voor geheel Nederland, voor 

woningen slechts iets lager. Verheugend is het dat de afvalstoffenheffing beduidend lager is dan 

gemiddeld in ons land. Het komt ons wel voor dat een deel van de inwoners van Woudenberg  de 

daling van deze last vergeleken met voorgaande jaren nog onvoldoende helder heeft. Het lijkt ons 

goed dat in samenwerking met de ROVA de inwoners hier nog een keer over geïnformeerd worden. 

De rioolheffing is echter weer hoger waarbij het argument om het tarief kostendekkend te doen zijn 

juist is. 

De toeristenbelasting is aanzienlijk lager dan gemiddeld over Nederland. Wij zien geen bezwaren om 

daar waar de lasten voor recreatie stijgen deze belasting te verhogen met iets meer dan het 

inflatiepercentage.

Vraag: 

In welke mate zijn er voor het College mogelijkheden om de voornoemde woonlasten te 

verminderen?


