
Algemene beschouwing bij de Kadernota 2018 – 2021

Samenleving

Vraag:

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

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? 

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 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

Vraag:

Wat is de reden dat dit achterwege is gelaten?

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

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

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?

Vraag: 

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

Vraag:

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

in Oirschot al verwezenlijkt is?



Dienstverlening

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

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%?

Vraag:

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

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?

Belastingen/tarieven

Vraag: 

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

verminderen?


