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Ingekomen stuk 01 

Brief regio Amersfoort aan 
minister van BZK inzake 
woondeal 
& 
Ingekomen stuk 07 
Reactie woondeal regio 

Amersfoort 

J.H. Bessembinders 

CDA 

1. Ligt de voorkeur van het college bij een 

woondeal regio Amersfoort of bij aansluiting 
op een woondeal regio Utrecht? 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
2. De stukken (zie stuk 7a) vermelden dat een 

woondeal een meerjarig partnerschap is om 
de samenhang tussen wonen, werken, 
bereikbaarheid en leefbaarheid te borgen. De 

integraliteitsgedachte staat dus centraal. In 
hoeverre maakt de aanpak/verbetering of 

uitbreiding van infrastructuur deel uit van een 
af te sluiten woondeal? 
 
 
 

3. Hoe verloopt het besluitvormingsproces rond 

een woondeal? 
 

 
 
 
 

1. Het college kan hier op dit moment in het proces nog 

geen eenduidig antwoord op geven. Uitgangspunt is om 
de keuze tussen één van beide varianten af te laten 
hangen van de variant waarbij onze belangen het beste 
worden gewaarborgd. Uit de gesprekken met de 
betrokken partijen bij de “Woondeal Regio Utrecht”, 
waaronder Rijk, de U16-gemeenten en de provincie 

moet in de komende periode duidelijk worden welke 
keuze in dit kader voor de hand ligt; een “eigen” 

woondeal “Regio Amersfoort” of als regio aansluiten bij 
de “Woondeal Regio Utrecht”. Op dit moment lijkt een 
eigen woondeal de meest logische keuze, mede omdat 
de woondeal met de Regio Utrecht al bijna gereed is. 
Dit vergt echter een nadere beschouwing. 

 
2. Uit de reeds ondertekende woondeals (“Woondeal 

Groningen” en “Woondeal Eindhoven”) blijkt dat de 
woonopgave niet los wordt gezien van daaraan 
gerelateerde opgaven, waaronder bereikbaarheid/ 

infrastructuur. Daar waar inhoudelijke verbinding 
bestaat tussen onze woonopgave en andere opgaven 

zijn wij als college en als Regio Amersfoort van mening 
dat deze verbinding ook zijn weerslag moet krijgen in 
de afspraken die tussen Rijk en regio worden gemaakt 
in een woondeal. 
 

3. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het algemeen overleg 
(AO) “Staat van de Woningmarkt d.d. 6 maart 2019 

aangegeven eerst de “Woondeal Regio Utrecht” te 
willen afronden, om vervolgens met Regio Amersfoort 
in gesprek te gaan over het afsluiten van een 
woondeal. Zodra de “Woondeal Regio Utrecht” is 
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4. In hoeverre spelen de betrokken gemeente-

raden een rol bij het formuleren van de inzet 
voor een woondeal? 

afgerond, zullen Rijk en Regio Amersfoort met elkaar 
het gesprek aangaan en werkafspraken maken over het 
besluitvormingsproces. 
 
Binnen de regio Amersfoort zijn afspraken gemaakt 
over de regionale samenwerking en afstemming. Zo is 

zowel een ambtelijke als bestuurlijke kerndelegatie 
gevormd die de gesprekken met BZK gaan voeren. De 
bestuurlijke kerndelegatie bestaat uit wethouder 
Tigelaar (portefeuillehouder Wonen, gemeente 
Amersfoort), burgemeester Cnossen (portefeuillehouder 
Ruimte en Wonen, Regio Amersfoort) en gedeputeerde 
Van den Berg (portefeuillehouder Wonen/RO, provincie 

Utrecht). De regionale inzet wordt afgestemd in het 
Ambtelijk Overleg Wonen (AOW) en het Bestuurlijk 

Overleg Ruimte en Wonen (BORW). Het concept 
onderhandelingsresultaat van de besprekingen tussen 
Rijk en regio over de woondeal wordt ter accordering 
voorgelegd aan de colleges van B&W van de 
regiogemeenten.  

 
4. Binnen de regio Amersfoort zijn afspraken gemaakt 

over de regionale samenwerking en afstemming. Zo is 
zowel een ambtelijke als bestuurlijke kerndelegatie 
gevormd die de gesprekken met BZK gaan voeren. De 

bestuurlijke kerndelegatie bestaat uit wethouder 

Tigelaar (portefeuillehouder Wonen, gemeente 
Amersfoort), burgemeester Cnossen (portefeuillehouder 
Ruimte en Wonen, Regio Amersfoort) en gedeputeerde 
Van den Berg (portefeuillehouder Wonen/RO, provincie 
Utrecht). De regionale inzet wordt afgestemd in het 
Ambtelijk Overleg Wonen (AOW) en het Bestuurlijk 
Overleg Ruimte en Wonen (BORW). Het concept 

onderhandelingsresultaat van de besprekingen tussen 
Rijk en regio over de woondeal wordt ter accordering 

voorgelegd aan de colleges van B&W van de 
regiogemeenten.  Afstemming van het gehele proces 
verloopt vanuit de regio dus door middel van het AOW 
en het BORW. Vervolgens wordt er vanuit de colleges 
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gecommuniceerd naar de gemeenteraden. Er wordt 
vanuit de regio gekeken naar de mogelijkheden om een 
regionale raadsbijeenkomst te organiseren waarbij de 
input vanuit de raden met elkaar gedeeld en besproken 
kan worden. Een dergelijke bijeenkomst heeft geen 
besluitvormende status. Deze bijeenkomst is nog niet 

definitief en er kan vanuit de regio alsnog besloten 
worden om deze bijeenkomst niet te organiseren.  

Ingekomen stuk 01 
Brief regio Amersfoort aan 
minister van BZK inzake 
woondeal 

& 
Ingekomen stuk 07 
Reactie woondeal regio 

Amersfoort 

M. van de Hoef 
GBW 

1. Het is positief dat de krapte op de 
woningmarkt in onze regio mogelijk mede op 
deze manier kan worden aangepakt. Is het 
sluiten van een woondeal inmiddels bevestigd 

via een brief of een kabinetsbesluit? 
 
 

 
2. Is binnen de regio al gesproken over de wijze 

waarop een mogelijke deal zou moeten 
doorwerken naar de individuele gemeentes? 

 
 
 
 
 

3. Als dit gesprek er nog niet is geweest, waar 

zou bij een gewenste woondeal vanuit 
Woudenberg de nadruk op gelegd worden als 
er overleg met de regiogemeenten gaat 
plaatsvinden? 
 
 
 

 
4. Is duidelijk welke onderwerpen namens de 

regio in de deal opgenomen worden?  

 
 
 
 

1. De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het algemeen overleg 
(AO) “Staat van de Woningmarkt d.d. 6 maart 2019” 
aangegeven eerst de “Woondeal Regio Utrecht” te 

willen afronden, om vervolgens met Regio Amersfoort 
in gesprek te gaan over het afsluiten van een 
woondeal. 

 
2. De regionale inzet wordt afgestemd in het Ambtelijk 

Overleg Wonen (AOW) en het Bestuurlijk Overleg 
Ruimte en Wonen (BORW). Het concept 

onderhandelingsresultaat van de besprekingen tussen 
Rijk en regio over de woondeal wordt ter accordering 
voorgelegd aan de colleges van B&W van de 
regiogemeenten.   
 

3. Zowel in het bestuurlijk overleg wonen (BOW) als in het 

ambtelijk overleg wonen (AOW) wordt door 
Woudenberg input geleverd. Vanuit Woudenberg willen 
wij o.a. nadruk leggen op de mogelijkheden om te 
komen tot versnelling en eventuele extra 
mogelijkheden voor tijdelijke voorzieningen. Ook de 
aspecten mobiliteit en infrastructuur worden door ons 
ingebracht. 

 
4. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het algemeen overleg 

(AO) “Staat van de Woningmarkt d.d. 6 maart 2019 
aangegeven eerst de “Woondeal Regio Utrecht” te 
willen afronden, om vervolgens met Regio Amersfoort 
in gesprek te gaan over het afsluiten van een 
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5. Zijn er onderwerpen die Woudenberg naar 
voren wil brengen in het proces om te komen 
tot een woondeal? 

woondeal. Zodra de “Woondeal Regio Utrecht” is 
afgerond, zullen Rijk en Regio Amersfoort met elkaar 
het gesprek aangaan en werkafspraken maken over het 
besluitvormingsproces. Dit proces is nog niet opgestart. 
Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk nog geen overleg 
geweest. Deze vraag is momenteel nog niet te 

beantwoorden. 
 

5. Zowel in het bestuurlijk overleg wonen (BOW) als in het 
ambtelijk overleg wonen (AOW) wordt door 
Woudenberg input geleverd. Vanuit Woudenberg willen 
wij o.a. nadruk leggen op de mogelijkheden om te 
komen tot versnelling en eventuele extra 

mogelijkheden voor tijdelijke voorzieningen. Ook de 
aspecten mobiliteit en infrastructuur worden door ons 

ingebracht. 

Ingekomen stuk 01 
Brief regio Amersfoort aan 
minister van BZK inzake 

woondeal 
& 
Ingekomen stuk 07 
Reactie woondeal regio 
Amersfoort 

S. Smit 
PvdA-GL 

1. Klopt het dat de ingekomen stukken van 01 
en 07 bij elkaar horen?  
 

2. Vooralsnog willen wij deze stukken agenderen 
om de beschreven mogelijkheden en keuzen 
te kunnen bespreken met het college en de 
fracties. 

1. Op dit moment kunnen wij hier nog geen concrete 
toezeggingen over doen. 
 

2. Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie-
vergadering van 7 mei 2019. De PvdA-GL-fractie wordt 
gevraagd t.b.v. een goede voorbereiding door college 
en fracties wat specifieker aan te geven wat het doel is 
van de bespreking is in de commissie. 

Ingekomen stuk 02 

Jaarrapportage 2018 – Art. 
1 Midden Nederland 

M. van de Hoef 

GBW 

1. Op welke manier is de gemeente financieel 

verbonden aan het Meldpunt Discriminatie 
(gemeenschappelijke regeling)? Ontvangt het 
meldpunt een subsidie van de gemeente 
Woudenberg, of krijgen ze van de gemeente 
opdracht om het Woudenbergse deel te 
onderzoeken? 

1. Wij verstrekken een subsidie aan Artikel 1 Midden 

Nederland. De gemeente ontvangt vanuit de overheid 
een rijksbijdrage voor het meldpunt antidiscriminatie-
voorziening. Het meldpunt is een wettelijke plicht en 
Woudenberg vult dit in door deelname aan Artikel 1 
Midden Nederland. 

Ingekomen stuk 04 
Ontwerp bestemmingsplan 
Klein Huigenbosch 

S. Smit 
PvdA-GL 

1. Het betreft hier seniorenwoningen; binnen 
welke prijsklasse zullen deze vallen? 
 

2. In welke mate is rekening gehouden met 

opmerkingen die omwonenden tijdens de 

bijeenkomsten en individuele gesprekken 
hebben gemaakt? 

1. De woningen zullen vallen in de categorieën middeldure 
koop en dure koop. 
 

2. Daar waar mogelijk is rekening gehouden met de 

opmerkingen (plaatsen afschermend groen, behoud 

bestaande afscheidende muur etc.). 
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3. Wat is nu de verdere procedure naar 
belanghebbenden zoals omwonenden en de 
raad? 

3. Belanghebbende kunnen op dit moment zienswijzen 
indienen. Het bestemmingplan wordt daarna, met 
(indien aan de orde) de Nota van beantwoording 
zienswijzen, ter vaststelling aan de raad aangeboden.  
Indieners van een zienswijze kunnen inspreken in de 
raadscommissie. 

Ingekomen stuk 05 
Overschrijding regionale 
zorgkosten Jeugdzorg en 
WMO 2018 

S. Smit 
PvdA-GL 

1. Vooralsnog willen wij dit stuk agenderen om 
met het college en de andere fracties te 
bespreken wat de gevolgen zijn van de 
toename van de kosten over 2018 met ruim  
€ 300.000,00. 

1. Het college zal de raad in een openbare bijeenkomst op 
donderdag 16 mei 2019 over de stand van zaken m.b.t. 
het Plan van maatregelen in het sociaal domein. De 
voortgang, de stand van zaken en de dilemma’s komen 
ook aan de orde, evenals de financiën. 

Ingekomen stuk 06 
Plan van aanpak 
omgevingswet 

J.H. Bessembinders 
CDA 

1. Wij lezen dat de totstandkoming van een 
omgevingsvisie geen onderdeel uitmaakt van 
dit plan van aanpak. Het plan moet er echter 
wel toe leiden dat er 1 omgevingsplan 

gemaakt kan worden per 1-1-2021. Het 
opstellen van een omgevingsvisie gaat echter 

vooraf aan het opstellen van een omgevings-
plan. Kan het college aangeven wat de 
planning is met betrekking tot het opstellen 
van een omgevingsvisie en vervolgens een 
omgevingsplan? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. De onlangs vastgestelde Oplegger op de Structuurvisie 
en de beleidsnota's die de komende jaren via de 
integrale werkwijze geactualiseerd worden, zijn 
gezamenlijk de bouwstenen van een Omgevingsvisie en 

vormen de eerste jaren de Omgevingsvisie die de basis 
vormt voor Omgevingsplannen. Het overgangsrecht 

van de Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Want stel 
dat iemand op 1 jan 2021 een plan tot aanpassing van 
de bestemming van een perceel indient, dan kan 
daartoe alleen met een Omgevingsplan worden 
meegewerkt. Binnen het project Omgevingswet wordt 
in kaart gebracht wat er dan nodig is en hoe zo'n 
omgevingsplan er uit zal moeten zien. Het is niet 

waarschijnlijk dat het beleid in Woudenberg ten aanzien 

van de fysieke ruimte ineens 100 % anders is, op het 
moment dat sprake is van een Omgevingsvisie i.p.v. 
een Structuurvisie. De Omgevingsvisie zal tussen 2021 
en 2028 (meest waarschijnlijk rond 2023) worden 
opgepakt. Om een goede Omgevingsvisie op te stellen 
willen wij graag eerst kijken naar de ervaringen elders 

in het land. Oplegger en Structuurvisie 2030 zijn op dit 
moment vergelijkbaar met Omgevingsvisies die elders 
opgeleverd worden (nu een Omgevingsvisie traject 
starten heeft weinig toegevoegde waarde en kost tijd 

en inspanning die hard nodig is voor de andere 
onderdelen). 
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2. Uit welke VNG staalkaarten kan de gemeente 
kiezen? 
 
 
 
 

3. Heeft het college al voorkeuren voor één van 
deze staalkaarten? 

2. In 2018 zijn de eerste 4 staalkaarten opgeleverd:  
Bedrijfsmatige activiteiten (pdf, 6.9 MB) Buiten 
centrum stedelijk gebied (pdf, 2.4 MB) Centrum 
stedelijk gebied (pdf, 1.8 MB) Energietransitie (pdf, 890 
kB) Diverse anderen zijn nog in ontwikkeling. 
 

3. De nadere verdieping in deze staalkaarten is onderdeel 
van het project, wij verwachten dat er niet 1 voorkeur 
uit zal komen, maar vooral bezien welke onderdelen op 
delen van Woudenberg toepasbaar zijn. Zoals u ziet 
zijn alle 4 de staalkaarten in Woudenberg van 
toepassing, op verschillende delen van het 
grondgebied.  

Ingekomen stuk 06 
Plan van aanpak 

omgevingswet 

M. van de Hoef 
GBW 

1. Onder 4. In het plan van aanpak wordt 
gesproken over een halfjaarlijkse rapportage 

aan de Raad. Vraag is wanneer wij de eerste 
van deze rapportages tegemoet kunnen zien? 

1. Bij de voortgangsrapportages van de projecten dit 
najaar. 

Ingekomen stuk 06 
Plan van aanpak 
omgevingswet 

S. Smit 
PvdA-GL 

1. Aangegeven wordt dat de omgevingswet meer 
beslissingsbevoegdheid bij de gemeente legt. 
Hoe verhoudt zich tot regionale afspraken en 
samenwerking? 
 
 
 

 

 
 

2. Er worden drie scenario's beschreven. In hoe-
verre heeft het College een voorkeur voor een 
scenario? 
 

 
 
 
 

 
 

3. Op welke momenten voorziet u in de 
projectplanning beslismomenten welke u 

1. De gemeenteraad heeft een beslissingsbevoegdheid 
over de gemeentelijke Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan. In het proces van de totstandkoming 
van deze producten is een integrale samenwerking met 
ketenpartners en provincie Utrecht zeer zinvol. Ook bij 
het vergunningverleningsproces zijn regionale 
afspraken en intensieve samenwerking nodig. Dit om te 

kunnen voldoen aan de gestelde behandelingstermijnen 

in de wet. 
 

2. De drie beschreven scenario’s zijn afkomstig uit het 
landelijke bestuurlijke akkoord. Landelijk is 
afgesproken scenario 2 (het wettelijk minimum met 
handhaving bestaand niveau van dienstverlening) 

gerealiseerd te hebben per 1-1-2021. Daar waar 
scenario 3 aansluit bij het programma dienstverlening 
en de organisatieontwikkeling van de gemeente 
Woudenberg, wordt bekeken om die kansen meteen te 

gebruiken. 
 

3. De acties in het plan van aanpak Omgevingswet zijn 
vooral gericht op het op orde brengen van de basis. Die 
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voorlegt aan de raad? voorbereiding is een taak van het college van 
burgemeester en wethouders. De beslismomenten voor 
de gemeenteraad concentreren zich op de genoemde 
beleidsstukken in het plan van aanpak. Deze volgen 
hun eigen snelheid. De planning daarvan is in de 
maand mei 2019 beschikbaar. 

Ingekomen stuk 07 
Reactie woondeal regio 
Amersfoort 

E. van Oosterom 
CU 

1. In het stuk wordt gesproken over twee 
mogelijkheden: aansluiten bij de woondeal 
van de regio Utrecht of een eigen woondeal 
opzetten met de gemeenten in de regio 
Amersfoort. Kan het college aangeven wat 
hun voorkeur is? Onze voorkeur gaat uit naar 

een eigen woondeal met de regio Amersfoort. 
 
 

 
 
 

2. Wordt bij deze woondeal ook de provincie 

betrokken? Gezien het onderdeel 
bereikbaarheid lijkt het ons een logische 
partner. 
 
 
 

 
 

3. Op welke termijn denkt u meters te kunnen 
maken als gevolg van deze woondeal? 

1. Het college kan hier op dit moment in het proces nog 
geen eenduidig antwoord op geven. Uitgangspunt is om 
de keuze tussen één van beide varianten af te laten 
hangen van de variant waarbij onze belangen het beste 
worden gewaarborgd. Uit de gesprekken met de 
betrokken partijen bij de “Woondeal Regio Utrecht”, 

waaronder Rijk, de U16-gemeenten en de provincie 
moet in de komende periode duidelijk worden welke 
keuze in dit kader voor de hand ligt; een “eigen” 

woondeal “Regio Amersfoort” of als regio aansluiten bij 
de “Woondeal Regio Utrecht”. 
 

2. De bestuurlijke kerndelegatie bestaat uit wethouder 

Tigelaar (portefeuillehouder Wonen, gemeente 

Amersfoort), burgemeester Cnossen (portefeuillehouder 

Ruimte en Wonen, Regio Amersfoort) en gedeputeerde 

Van den Berg (portefeuillehouder Wonen/RO, provincie 

Utrecht). De provincie daarmee zeker bij de woondeal 

betrokken.  

 

3. Op dit moment kunnen wij hier nog geen concrete 

toezeggingen over doen.  

Ingekomen stuk 08 
Subsidie SAVE en Veilig 

Thuis 2019 

S. Smit 
PvdA-GL 

1. Aangegeven wordt dat deze kosten in 2018 
meer waren dan verwacht, en dat deze 

ontwikkeling zich doorzet in 2019. In hoeverre 
is er een relatie met ingekomen stuk 05?  
 

2. In hoeverre participeert de coöperatie in de 
activiteiten die vallen onder SAVE en Veilig 
Thuis? 

1. SAVE/VT is een van de percelen waar sprake is van een 
overschrijding. Dit is dus een onderdeel van regionaal 

geprognotiseerde overschrijding (ingekomen stuk 05). 
 
 

2. SAVE en Sociaal Team werken nauw samen. In het 
vrijwillig kader geven ze samen invulling aan de 
preventieve inzet ter voorkoming van justitiële 
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maatregelen (bv. uithuisplaatsingen). En ook bij 
afgeven maatregelen door de rechter wordt 
samengewerkt om hier opvolging aan te geven. 

Ingekomen stuk 09 
Uitgangspunt 

onafhankelijke 

cliëntondersteuning 

S. Smit 
PvdA-GL 

1. Vooralsnog willen wij dit stuk agenderen. We 
willen spreken over de plaats van de 

cliëntondersteuner zoals verwoordt in dit stuk.  

1. Dit stuk wordt geagendeerd voor de commissie-
vergadering van 7 mei 2019. Als nadere toelichting van 

de PvdA-GL-fractie geldt het volgende. De fractie vindt  

de tekstuele weerslag van de uitkomst van het “debat” 
met de wethouder in de commissievergadering van 8 
januari 2019 niet gereflecteerd in de woordkeuze van 
de aangepaste tekst. 

Ingekomen stuk 10 

Website InWoudenberg 
RBT 

M. van de Hoef 

GBW 

1. Wordt op de gemeentelijke website een link 

aangelegd naar deze nieuwe Woudenbergse 
Site? 
 

2. Hoe hoog zijn de kosten voor het in stand 

houden van de InWoudenberg.nl website? Zijn 
er ook andere partners die bijdragen aan het 

onderhouden, financieren van deze website. 

1. Ja, zodra de site online is zal er op de gemeentesite 

vanuit Recreatie een link naar deze site komen. 
 
 

2. Zoals in de offerte is opgenomen zijn de jaarlijkse 

kosten voor het beheer € 325 en voor het invoeren van 
evenementen en onderhouden van de database ook  

€ 325. Bedrijven die hun informatie op de site willen 
delen betalen daar een bijdrage voor aan RBT. Zo 
betaalt de DES bijvoorbeeld een bijdrage. Vrijwilligers 
organisatie kunnen hun informatie gratis bekend 
maken. 

Ingekomen stuk 10 

Website InWoudenberg 
RBT 

S. Smit 

PvdA-GL 

1. In hoeverre is het integreren van de website 

een integrale activiteit binnen de activiteiten 
welke als doel hebben Woudenberg toeristisch 

te promoten? 
 
 

2. De kosten zoals nu in het vooruitzicht worden 
gesteld zijn laag c.q. al vervat in resterende 

uren van het budget. In hoeverre is er een 
risico dat de kosten groter zullen worden? 

1. De website valt onder de site van de RBT waar 

toeristische informatie van de regio te vinden is. 
Daarmee loopt hij mee in alle acties die RBT inzet. 

Daarnaast is deze site ook rechtstreeks sneller te 
vinden. 
 

2. Voor de huidige diensten ligt de prijs vast. 

 


