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Beleidsbegroting 2020 – 2023 
 
 
Voor ons ligt de beleidsbegroting van 2020 – 2023. Cruciaal voor ontwikkelingen in 
Woudenberg de komende jaren. Niet alleen met de vraag welk beleid wij gaan voeren, 
maar bovenal hoe wij de kosten in de hand gaan houden. Kritisch blijven kijken en 
keuzes maken in het belang van Woudenbergse inwoners en ondernemers. 
 
Generiek is er een aantal zaken waarin wij als Gemeente een relatief beperkte rol 
hebben als wij naar landelijke ontwikkelingen kijken, maar welke wel een grote impact 
kunnen hebben op ons dorp. 
 

• Overheidsgelden welke worden toegekend aan gemeentes zijn soms 
onberekenbaar. De trend is niet dat we daar de gaten mee kunnen dekken. 

• De uitspraak ten aanzien van stikstof, de PAS, voor een dorp wat mag bouwen 
voor nu een nog onzekere factor; wat dat gaat betekenen. 

• Hiertoe voorgestelde oplossingen in het rapport Remkes, waaronder het 
halveren van de veestapel en de maximumsnelheid, gaan ook hun uitwerking 
hebben. 

• Een provincie die, zoals het nu lijkt, met zijn begroting een enorm risico oploopt 
voor onze Gemeente als het gaat om bouwen, ondernemen en ontsluiten. 

• De duurzaamheidstransitie welke in volle gang is en waar in feite procedures en 
financiële consequenties niet volledig in beeld zijn.  

• De hoeveelheid, vanuit efficiëntie, aanwezige regionale afspraken waar het 
financiële aspect van deze regelingen maar beperkt kan worden beïnvloed door 
de Gemeente. 

 
Woudenberg is een dorp met betrokken inwoners; als Raad hebben wij dan ook de taak 
niet alleen op basis van wet- en regelgeving en financiën te sturen, maar ook te kijken 
naar het karakter van het dorp.  
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Samenleving 
 
De basis van onze gemeenschap is zorgen voor elkaar en zorgen met elkaar, vanuit een 
breed draagvlak. Een strak regulerende, betuttelende overheid is hierbij niet onze wens. 
Om dat voor elkaar te krijgen dienen alle Woudenbergers actief onderdeel te zijn van de 
samenleving en hun verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Met de Coöperatie De Kleine Schans onderneemt Woudenberg iets om de zorg een 
nieuw gezicht te geven. Een loket voor alle zorgvragen bij elkaar.  
Nu de basis op orde lijkt te zijn is het cruciaal dat onze bewoners de weg hier naartoe 
weten te vinden. VVD Woudenberg ziet de komende periode als een belangrijke met 
betrekking tot de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. 
 
Belangrijk nu is het handelingsperspectief van de Kleine Schans om de 
gebruiksvriendelijkheid van de dienstverlening zo te finetunen dat de burger het gaat 
begrijpen en dat hij er eenvoudiger gebruik van kan maken. 
 
Daarnaast is preventie is het toverwoord: niet ‘niet ziek’ worden, maar gezond blijven. 
Burgers bewegen om gezonder te gaan leven.  

Leefomgeving 
 

Woudenberg is een plaatje van een dorp, waarop we trots kunnen zijn.  
 
De ambitie om de verkeersveiligheid te vergroten is een continu proces en wij zijn blij 
met de geformuleerde projecten ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming. 
Niet alleen mobiel zijn, maar ook mobiel veilig zijn. 
 
De voorlopige conclusies van begroting van de provincie Utrecht stemmen ons niet 
direct positief. Gaat de provincie voldoende onze ambities steunen? Er ligt namelijk een 
zeer grote rol voor de Provincie als het gaat om de provinciale wegen en dus direct de 
bereikbaarheid van de Gemeente Woudenberg.  

Veiligheid 
 
Veilig zijn in Woudenberg is het motto van de VVD; elke vorm van inbreuk daarop is er 1 
te veel. 
 
Vorig jaar vroegen wij meer aandacht voor drugsgebruik en/of het verhandelen daarvan. 
Met het Actieplan Ondermijning hebben wij op basis van inzichten dit plan kunnen 
opstellen. Ook het hieraan verbonden onderwerp cybercriminaliteit/cyberpesten zijn als 
actiepunten opgenomen in het Actieplan Ondermijning. 
 
Op basis van de Veiligheidsmonitor kunnen we stellen dat we goede stappen maken en 
goede cijfers kunnen overleggen. Maar in deze is het zaak om nooit te verslappen en 
continue de vinger aan de pols te houden als het gaat om de veiligheid van onze 
inwoners. 
 
 



	

Ruimte – Wonen en Ondernemen 
Elk programma lijkt wel cruciaal voor onze samenleving, maar als wij kijken naar de 
actualiteit van dit programma, Ruimte – Wonen en Ondernemen, zijn er genoeg redenen 
om deze met aandacht door te nemen.  
 
Wonen. Stap voor stap zal de gemeente Woudenberg de projecten die op de rol staan 
voor het bouwen van woningen kritisch dienen te volgen. Of het nu gaat om nieuwbouw 
en duurzaam wonen of als het gaat om het afstemmen van vraag en aanbod vanuit de 
markt voor woningen. Wat wij niet in de hand hebben is de recente uitspraak ten 
aanzien van de stikstof uitstoot, de PAS. Momenteel is dit onderwerp meer dan actueel 
en zijn gevolgen voor Woudenberg nog niet volledig inzichtelijk. Dit ook in het licht van 
de landelijke coalitie om een oplossing te vinden. 
 
Afgelopen jaar is de Woonvisie 2019 gepasseerd in de raad en kon de instemming 
vinden van de VVD. De basis was het woningbehoefte onderzoek wat aantoont, dat de 
potentiele woonvoorraad in Woudenberg een goede mix is van wat de burgers wensen. 
Het probleem ontstaat als je kijkt naar de vraag wie waarin woont, en dan zie je een 
grote afwijking. Lees: scheef wonen. Hierdoor stagneert de doorstroming en blijft met 
name de onderkant van de markt met lege handen staan.  
 
Het zal aan het College zijn om daadkrachtig met de Woonvisie aan de slag te gaan: 
ruimte voor jongeren creeren om te wonen, levensbestendig bouwen, duurzaam 
bouwen, ruimte geven aan innovatie. Een grote verandering die zal plaatsvinden in de 
toekomst is de fusie tussen Vallei Wonen en Omnia en de mogelijke impact op onze 
bewoners. Waarbij zowel de Raad als het College een duidelijk standpunt hebben 
ingenomen. 
 
Ondernemend Woudenberg, de detailhandel in het bijzonder, heeft een mooi 
dorpscentrum. Over het initiatief van een aantal ondernemers om daar nog een extra 
impuls aan te geven zijn wij zeer verheugd en wij juichen dergelijke initiatieven toe.  
 
De komende jaren groeit de gemeente, er komen woningen bij en het inwonersaantal 
groeit. Door de betere economische omstandigheden neemt ook de koopkracht toe. Van 
Woudenbergers maar ook van de toeristen die ons dorp bezoeken. Daar kunnen we van 
profiteren, de ondernemers in het bijzonder. Des te meer stimuleren we nieuwe 
initiatieven en tegelijkertijd houden we rekening met de gevestigde ondernemers als het 
gaat om haalbaarheid en financieel draagvlak: verantwoord ondernemen. 
 
De agrarische sector bepaalt mede het DNA van ons dorp. De agrarische ondernemers 
de ruimte geven om nieuw initiatieven te ontwikkelen moeten wij stimuleren. De sector is 
onderhevig aan veranderingen. Enerzijds door wet- en regelgeving, welke wij zo 
eenvoudig en toegankelijk mogelijk dienen te houden.  
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VVD Woudenberg is ook geschokt door de het rapport Remkes waarin wordt gesteld 
dat, om stikstofreductie te realiseren, de veestapel maar even gereduceerd moet 
worden. Een volledig bizar plan. Even tegen hardwerkende agrariërs zeggen dat ze de 
helft van hun bedrijf maar even dienen op te geven. Een sector welke al jaren geleefd 
wordt door wet en regelgeving, waarin agrariërs continu op zoek zijn naar innovatie om 
daaraan te voldoen. Kortom, belachelijk. Natuurlijk dienen deze bedrijven hier continue 
mee bezig te zijn en nog duurzamer te worden, maar deze suggestie verwijzen wij graag 
naar de prullenbak. 
 
Het staat overigens los van de vraag m.b.t. groot- of kleinschaligheid van bedrijven. 
Indien ze voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, ondersteunen wij hen graag. 
Samen met burgers en de sector zal er altijd een afweging dienen te worden gemaakt 
tussen groei van de sector en het behoud van een goede leefomgeving. 
 
Vorig jaar gaven wij aan in de algemene beschouwingen de discussie over 
duurzaamheid: dat zou feitelijk geen discussie moeten zijn, maar de nieuwe norm. Daar 
staan wij nog steeds achter, maar de ontwikkelingen van het afgelopen jaar doen ons 
ook sterken in de mening dat alles wel betaalbaar dient te zijn voor inwoners en 
ondernemers en ook laagdrempelig als het gaat om wet en regelgeving. Laten wij ons 
vooral niet gek maken door de drammers, maar inspireren door de doeners. 

Dienstverlening 
Wij zijn verheugd dat in 2019 er een slag is gemaakt met het verder digitaliseren van de 
Gemeente. Zaakgericht werken, een grote wens van de VVD om het voor inwoners en 
ondernemers eenvoudiger te maken om zaken te doen met de Gemeente. Dit staat de 
persoonlijke behandeling van wensen zeker niet in de weg: wij moeten een 
laagdrempelige gemeente blijven, die ook digitaal effectief bereikbaar is. 
 
Burgerparticipatie en ondernemersinitiatieven zijn ons inziens de sleutel tot het succes 
van Woudenberg. Een liberale gedachte dat je zelf in actie dient te komen en 
verantwoordelijkheid dient te nemen om je eigen leefomgeving en die van anderen te 
verbeteren. Dienstverlening is niet datgene waar je recht op hebt, maar wat je nodig 
hebt, op een eenvoudige, toegankelijke manier. 

Afsluiting - bezuinigingsopgave 
De Gemeente Woudenberg is op de goede weg, een weg die wordt geplaveid door veel 
externe factoren waarop wij niet altijd invloed hebben. Ondanks deze factoren zien we 
een continue energie bij het College en de Raad om voor al deze zaken een oplossing 
te bieden. 
 
De voorgestelde bezuinigingen zijn op het eerste oog in lijn met wat wij het college 
hebben opgedragen. Wij hebben technische vragen gesteld om een nog duidelijker 
beeld van de bezuinigen te krijgen en gebruiken deze commissievergadering, samen 
met de antwoorden van de technische vragen, om een definitief oordeel te vormen over 
de voorgestelde maatregelen. 
 
 
Wij wensen de Raad en het College veel wijsheid de komende jaren.  
 


