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WOORD VOORAF

We leven in dynamische tijden. De vele, elkaar schijnbaar steeds sneller opvolgende, 
veranderingen op het wereldtoneel dringen ten dele - via de landelijke politiek - ook door 
naar gemeentelijk niveau. Te denken valt daarbij aan ontwikkelingen op het terrein van 
economie en financiën (we zijn de crisis goeddeels voorbij), van veiligheid (van regionale 
politie tot-en-met de BOA), van milieuzorg (van afvalscheiding tot gasloze woonwijken) 
van migratie (statushouders en noodopvang), van zorg (kostenbeheersing en participatie-
samenleving) en van communicatie (van cybercrime, pesten tot-en-met veranderend 
koopgedrag).

Plannen, door middel van een Kadernota zoals deze, wordt er hierdoor niet eenvoudiger 
op, maar daarom tevens des te belangrijker. Veranderen is een 'way of life' geworden; 
flexibiliteit is gewenst, hakken in het zand zetten zal steeds minder vaak resultaat 
opleveren.

De VVD in Woudenberg wil er graag aan bijdragen om in onze pluriforme gemeente de 
maatschappelijke veranderingen in goede banen te leiden. Wij nodigen alle betrokkenen 
uit om met ons op positieve wijze de op ons af komende uitdagingen aan te gaan.

Het gaat goed, maar er is nog veel te doen!

Namens de VVD Woudenberg,

Odile de Man, Fractievoorzitter
Willem van der Meer, fractieondersteuner
Marion Stempels, fractieondersteuner
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HOOFDSTUK 2 Beleidsontwikkelingen

Programma 1. Samenleving

Financiën en risico’s
Implementatie van de coöperatie moet passen binnen de budgettaire kaders van het 
sociaal domein. Dat lijkt ons zeker een noodzakelijk uitgangspunt. Het is positief dat de 
gemeente blijft kijken naar manieren om besparingen op het terrein van het sociaal 
domein te behalen. Jammer dat de inzet en opzet het sociaal team onvoldoende basis 
blijkt te zijn voor een vervolg op deze ingeslagen weg. Wij gaan er vanuit dat er geen 
vernietiging van kennis en kapitaal plaatsvindt bij deze transitie. 

Er bestaat nog steeds onduidelijkheid inzake de toezichtfunctie van de Raad en de 
juridische consequentie voor de gemeente als lid van de coöperatie. Uiteindelijk blijft de 
gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van het sociaal domein. 
Het genoemde risico van het geen inzicht hebben in de werkelijk zorgaantallen en 
bijbehorende kosten baart ons zorgen. Zeker in het licht van de transformatie van sociaal 
team in coöperatie.

 Wat kan het college het komende jaar nog doen om de definitieve cijfers op tafel 
te krijgen.

 Ligt de oorzaak, het ontbreken van de cijfers, bij de zorgaanbieders of bij ons 
samenwerkingsverband met Amersfoort?

 Is over het eventueel afdragen van BTW reeds informatie ingewonnen bij de 
Belastingdienst of ter-zake deskundige fiscale adviesbureaus?

Armoedebestrijding kinderen
De focus wordt gelegd op integratie terwijl niet alleen kinderen van migranten het 
moeilijk kunnen hebben in Woudenberg. Je voelt je als kind niet rijker doordat je een 
speciale hulp bij het lezen krijgt. Je voelt je gewoon kind als je meekan op schoolreisje, op 
kamp en naar sport kan. Motivatie en zelfvertrouwen is ook een belangrijke factor om te 
groeien. De verantwoordelijkheid om de taal te leren ligt ook bij de ouders. 

De VVD is van mening dat gemeenschapsgeld bij voorkeur wordt besteed aan goed 
gedefinieerde activiteiten c.q. pilots. Minder aan onderzoeken. Echter om te weten waar 
de vraag naar ondersteuning ligt is kennis van de doelgroep van belang.

 Voor dit jaar al wordt €40.500,- beschikbaar gesteld. We zitten nu op de helft van 
het jaar. Hoeveel is besteed? Waaraan? 

 welk deel van de €40.500,- wordt ingezet voor de pilot? 
 welk deel van de €40.500,- wordt ingezet voor onderzoek?

Tabel Programma 1. Samenleving
 in het overzicht Budgetten programma 1 is sprake van "**raming extra 

inkomsten ..." bij de armoedebestrijding kinderen; toch zijn de bijbehorende 
bedragen negatief opgenomen. Waarom geschiedt dit?

Programma 3. Veiligheid
De VVD Woudenberg ziet het waarborgen van veiligheid als één van de kerntaken van de 
gemeente. Uit de tekst maken wij op dat zorg en veiligheid in veel gevallen in elkaar 
overlopen. Wij vragen hierbij aandacht voor de situatie waar de verantwoordelijkheid in 
het kader van veiligheid eindigt (politie) en de ‘zorg voor’ (sociaal team, coöperatie) niet 
goed op elkaar aansluiten. 
Wij maken ons zorgen over de handel in (soft)drugs in ons dorp. Er zijn vaker signalen dat 
kinderen rest zakjes met het bekende wiet logo vinden bij vooral parken en soms ook 
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speelplaatsen. Dit heeft invloed op het gevoel van onveiligheid in de openbare 
ruimte. 
Wij vragen met klem aandacht hiervoor in de overleggen met politie.

Maatschappelijk effect 4: minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 
jaar

 Waarom wordt de nadruk gelegd op alcohol gebruik? De gevolgen van 
drugsgebruik zijn individueel, maatschappelijk en sociaal vele malen groter te 
noemen. 

Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid
 Op basis van welke aanwijzing is het besluit genomen om onderzoek te verrichten 

naar de georganiseerde ondermijnende criminaliteit?
 Zijn de onderzoeksrapporten openbaar?

Kadernota integrale veiligheid 2019-2022
Criminaliteit die dichter bij staat maar waar een taboe op rust is het cyberpesten en de 
gevolgen van internet daten. De VVD ziet dit graag opgenomen binnen het hoofdstuk 
veiligheid. Ander eerder genoemd punt is het verhandelden van (soft) drugs in onze 
gemeente. Ook dit zien we noodzakelijk benoemd en behandeld.

Programma 4. Ruimte, wonen en ondernemen
Omgevingswet
De Omgevingswet heeft mede tot doel om meer beleidsvrijheid te geven aan 
gemeentebesturen. U impliceert in uw tekst dat wij automatisch ook gebruik gaan maken 
van die vrijheid. Hierover is nog niet gesproken in de raad. Deze vraag is ons niet 
voorgelegd. Omdat dit niet is gebeurd is ons ambitie niveau en ons uitgangspunt; ruim of 
eng bestemmen niet helder. Dit heeft echter wel invloed op de wijze waarop de 
implementatie vorm krijgt en welke taken hieraan worden verbonden.

De bestemmingsplannen Buitengebied en Bebouwde Kom zijn recente, actuele en 
gedetailleerde bestemmingsplannen. Hoogstwaarschijnlijk is deze basis meer dan 
voldoende voor het omvormen naar een omgevingsplan met toevoeging van de 
beleidsterreinen in het kader van de leefomgeving.

Begrijpelijk dat bestaande beleidsregels moeten worden geïntegreerd in de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan maar de directe noodzaak om geldend goed 
functionerend beleid aan te passen zonder directe noodzaak voor diegene die er baat bij 
hebben, de burgers, is naar de mening van de VVD voorbarig. Zeker gezien de mate van 
onduidelijkheid over de wijze waarop deze regels uiteindelijk vorm krijgen in de visie en 
het plan.

De feitelijke situatie buiten in het dorp wijzigt niet door het inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. Er zijn niet opeens meer gronden beschikbaar, meer inbreidingslocaties 
en ook de gemiddelde burger zal niet sneller een aanvraag voor een aan- en bijgebouw 
indienen. De Omgevingswet draait om communicatie van de op elkaar afgestemde 
regels. Begrijpelijkheid en integraliteit voor de burger. Hierbij spelen digitale oplossingen 
een grote rol. Een level playing field in informatie maakt ambtelijke inzet kleiner. Om 
bovenstaande redenen is de VVD van mening dat een structurele toevoeging van 2fte 
voor een periode van vier jaar niet te rijmen valt met het uitgangspunt van de wet en het 
ons uitgangspunt van een kleine overheid.

 Waaruit bestaan de kosten voor het aanpassen van het KCC?
 Kunt u aangeven waarom de huidige beleidsterreinen bouwbeleidsplan, geur- en 

geluidbeleid moeten worden aangepast al voor de invoering van de 
Omgevingswet?
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 De wettelijke eisen uit het DSO moeten hoogstwaarschijnlijk pas in 2024 
worden gehaald. Op grond van welke uitgangspunten baseert u nu de kosten voor; 
‘aanloopkosten informatiearchitectuur’? 

 Is er vanuit de rijksoverheid een compensatie inzake de kosten die de invoering 
van deze wet met zich mee brengt? 

 Waarom zijn structurele kosten onder Invoeringskosten opgenomen? (tabel p.16)
 Waarom nemen deze kosten na 'inleerjaren' niet af?

Routebureau, routes en paden UHVK
De ligging van onze gemeente, tussen Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, kent 
een aantrekkelijk toeristisch klimaat. VVD Woudenberg vindt dat wij deze toeristische 
mogelijkheden optimaal dienen te benutten. De gemeente moet zoeken naar 
voorzieningen met beter rendement zodat het gebied haar eigen beheerskosten kan 
dragen. Het openbaar karakter van de recreatiegebieden wordt bevorderd door goede 
bereikbaarheid, bewegwijzering en voldoende parkeergelegenheid. Een toeristisch 
aantrekkelijk buitengebied draagt bij aan een toestroom van bezoekers voor onze lokale 
horeca en winkels, ook op zondag. Maar als het alleen om het onderhouden van de routes 
gaat en niet om het onderhoud van de weg zelf liggen de kosten wel erg hoog.

 Is het een suggestie om de verdeelsleutel op basis van aantallen recreanten 
samen te stellen? Middels de toeristenbelasting weten we die aantallen.

Programma 5. Dienstverlening
Maatschappelijk effect 5: Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering
Een reden tot zorg is de werkdruk. Maar daarbij vragen wij ons wel af hoeveel werkdruk 
geeft het aan medewerkers en teams om: "in verschillende groepen aan de slag te zijn 
om te werken aan het behouden van de positieve punten én het verbeteren van de 
aandachtspunten" (p. 21)? 
Loopt het structureel verhogen van het extra personeelsbudget (25.000) én het externe 
inhuurbudget (50.000) niet vooruit op de uitkomsten van al deze werkzaamheden?

Overige ontwikkelingen: IKB
 Waarom is een toch eenvoudige uitruilmogelijkheid van twee vakantiedagen in het 

IKB een structurele kostenpost van €30.000,-?

Algemene dekkingsmiddelen
Belastingen
Het uitgangspunt van het college is de verwachte inflatie 2%. Vanuit die invalshoek 
worden de gemeentelijke belastingen jaarlijks aangepast ne doorgerekend in deze 
Kadernota.
Echter de afgelopen vier jaar is de inflatie (CBS informatie) ruimschoots onder de 2% 
gebleven, ook voor de komende jaren wordt er een zeer beperkte inflatie verwacht.
Om de burger niet overmatig te belasten zou hiermee rekening  dienen te worden 
gehouden. Recent hebben we als VVD een amendement ingediend om de 3% OZB 
verhoging terug te brengen, de Raad was toen (nog) van mening dat we, hoewel positief, 
krap bij kas zaten.
Met een weerstandsvermogen van 4.66 kunnen we vaststellen dat we nu ruim bij kas 
zitten, derhalve dat we de burger niet kunnen blijven vragen om bij te dragen. 

Door de lage inflatie én de stijging van (verkoop) waardes op de woningmarkt wordt 
voorgesteld de OZB voor de jaren 2018-2021 te laten stijgen met 1% (i.p.v. 2%).

HOOFDSTUK 4 Financiële positie 
(reserves/weerstandsvermogen)

Voorziening pensioenregeling wethouders

VVD Woudenberg Algemene beschouwingen Kadernota 2018-2021



55

Ten aanzien van de voorziening pensioenregeling wethouders heeft er in 2016 
een "dotatie" plaatsgevonden.

 Ten laste waarvan is dit gegaan? 
 Kent de regeling voor wethouders andere artikelen dan voor 

gemeentemedewerkers, zoals aangesloten bij het ABP waar, waar, voor zover 
bekend, geen dotaties hebben plaatsgevonden?

Weerstandscapaciteit
In de algemene beschouwingen op de kadernota 2015-2018, de Kadernota 2016-2019 en 
op de Kadernota 2017-2020 hebben wij naar voren gebracht dat de berekening van het 
weerstandsvermogen moet geschieden zonder gebruik te maken van de onbenutte 
belastingcapaciteit.
Wij blijven van mening dat gebruikmaking van onbenutte belasting capaciteit een 
wijziging betekent van ‘het bestaande beleid inzake de gemeentelijke dienstverlening’ en 
dus niet thuis hoort in de berekening. De rekening van tegenvallers wordt immers 
selectief neergelegd bij huizenbezitters (en bedrijven) via een OZB verhoging.
Het weerstandsvermogen exclusief de onbenutte belastingcapaciteit geeft een meer 
reëel beeld van de kansen in het opvangen van verrassingen zonder de burger extra te 
belasten. 

Zonder de onbenutte belastingcapaciteit is het weerstandsvermogen 3.6 Ook heel mooi 
boven de 1.0. Wij prijzen ons gelukkig in het feit dat huidige aangegeven belasting van 
2% dus kennelijk niet nodig is en dat het college in het coalitie akkoord net als de VVD 
van mening is dat de lasten van burgers zo min mogelijk moeten stijgen.

HOOFDSTUK 5 Stand van zaken bezuinigingen

Bezuinigingen 
Het voorstel in deze kadernota tot afronding van de verslaglegging van de 
bezuinigingsresultaten doet geen recht aan het behaalde resultaat. Afsluitende 
communicatie richting de deelnemers en de rest van het dorp over de behaalde en niet 
behaalde resultaten en de opgedane ervaringen doet minder afbreuk aan de afsluiting 
van deze bijzondere periode!

 Er is een kleine ton niet binnengekomen, kan het college, uitgebreider dan in de 
Kadernota opgenomen, aangeven waarom niet en bij wie niet?
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