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Ingekomen stuk 06
Raad 31-10-2019
Verzoek tot verlenging 
ontheffing – experiment 
toekomstgericht wonen

S. Smit
PvdA-GL

1. Hoeveel doorstromers zijn er tot nu toe geweest 
met het experiment toekomstgericht wonen?

1. In 2018 zijn er 5 verhuizingen geweest waarbij gebruik gemaakt 
is van de doorstroomvoorrang. In 2019 is dit voor 1 woning het 
geval. Dit is ook (mede) de reden dat het experiment verbeterd 
dient te worden.

Ingekomen stuk 06
Raad 31-10-2019
Verzoek tot verlenging 
ontheffing – experiment 
toekomstgericht wonen

M. van de Hoef
GBW

1. Hoeveel huishoudens hebben in de afgelopen 
twee jaar gebruik gemaakt van het aanbod 
doorstroming? 

2. Zijn alle vrijkomende sociale woningen verhuurd 
aan huishoudens van buiten Woudenberg? 

3. Is ontheffing tot juli 2020 niet te kort om het 
experiment gewijzigd door te zetten?

1. De pilot Toekomstgericht Wonen bestond eruit dat huurders zich 
in 2017 in konden schrijven om mee te doen aan de pilot. Er zijn 
200 huurders aangeschreven en er is destijds een inkoopmarkt 
georganiseerd. Bijna 10% (19 huurders) hebben zich aangemeld 
om deze doorstroomvoorrang te verkrijgen. In 2018 zijn er 5 
verhuizingen geweest waarbij gebruik gemaakt is van de 
doorstroomvoorrang. In 2019 is dit voor 1 woning het geval. Dit 
is ook (mede) de reden dat het experiment verbeterd dient te 
worden.

2. De effecten op de doorstroming waren beperkt, zowel in lengte 
van de verhuisketens als het effect voor Woudenbergse 
woningzoekende. In 2018 bijvoorbeeld zijn drie van de vijf 
vrijgekomen woningen aan iemand uit Woudenberg verhuurd.

3. Vallei Wonen wil samen met haar fusiepartner Omnia Wonen een 
verbeterd projectvoorstel doen wat op 1 juli gereed moet zijn 
zodat we betere resultaten kunnen bereiken, zowel voor de 
ouderen als voor de instromers en de lengte van de 
verhuisketens. Op alle vlakken is verbetering nodig en haalbaar. 
Of daar dezelfde ontheffing voor nodig is is nu nog niet te 
zeggen. Vandaar dat de verlenging gevraagd is tot 1 juli 2020.
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Ingekomen stuk 2
Gemeentenieuws SZW 2 t/
m 6 2019

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre bent u concreet bezig in uw rol als 
opdrachtgever met het stimuleren en borgen 
van gezond en veilig werken van werknemers 
in de thuiszorg en het sturen op gezonde, 
veilige en eerlijke werkomstandigheden?

1. In het gemeentenieuws van SZW 2019-3 waar u naar verwijst 
wordt gesproken over verantwoord ondernemerschap in de 
thuiszorg door gemeentes vanuit de Wmo 2015. De gemeente 
Woudenberg heeft in het aanbestedingsdocument: ‘open house 
hulp bij het huishouden’ van de gemeente Baarn, Bunschoten en 
Woudenberg in het programma van eisen diverse zaken 
opgenomen vanuit de rol als opdrachtgever die betrekking 
hebben op gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden.
Allereerst is een goede monitoring en verantwoording van het 
contract van belang. Daarom is opgenomen dat de 
opdrachtnemer ieder jaar voor 1 april een specifiek voor de 
gemeente opgestelde verantwoording met bijbehorende 
controleverklaring, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid 
van de verantwoorde bedragen en prestaties. Tevens stelt de 
opdrachtnemer haar jaarrekening op conform de daarvoor 
geldende landelijke richtlijnen. Zowel voor een goede kwaliteit 
van zorg als goed werkgeverschap verwacht de gemeente dat 
het personeel beschikt over actuele competenties, kennis en 
kunde. 
De vastgelegde werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 
7.30 - 18.00 uur) beschermt medewerkers tegen onregelmatige 
diensten en het verplicht volgen van een interne training op het 
gebied van huishouden, kwaliteit, hygiënerichtlijnen en 
opmerkzaam zijn, dragen bij aan een gezonde werkomgeving. De 
veiligheid wordt geborgd door het volgen van het 
calamiteitenprotocol van de GGD regio Utrecht en wordt er 
gehandeld in overeenstemming met gebruikelijke 
zorgvuldigheids-/ kwaliteitsmaatstaven zoals die worden 
gehanteerd in de zorg- en welzijnssector. 
Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden hanteren werkgevers 
de CAO-VVT voor medewerkers in vaste dienst en ingehuurd 
personeel, waarin onder andere afspraken staan over de hoogte 
van het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, 
proeftijd, opzegtermijn en pensioen. De inschakeling van niet bij 
de aanmeldingsprocedure open house voorgestelde 
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onderaannemers (onderopdrachtnemers) bij de uitvoering van de 
raamovereenkomst behoeft te allen tijde steeds voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/gemeente.

Ingekomen stuk 4
Vergunningverlening en 
stikstofproblematiek

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre is onze aanname correct dat 
omdat Woudenberg niet in de nabijheid van 
een Natura2000 gebied ligt de bouw, en 
bijbehorende procedures, niet getroffen 
worden door de stikstofproblematiek?

2. In hoeverre is dit wat u betreft in 
overeenstemming van wat op de bladzijden 4, 
11 en 12 staat vermeld in de bijgevoegde 
voorlopige resultaten van een enquête onder 
leden van Bouwend Nederland?

1. Door de afstand tot Natura2000 gebieden, valt de berekening 
van diverse bouwplannen in Woudenberg gunstig uit en kan er 
vergund worden. De onzekerheid rond methodiek, 
rekenprogramma en juridische uitwerking treft echter ook 
Woudenberg.

2. Deze conclusies komen veelal overeen.

Ingekomen stuk 5
Overdracht uitvoering 
leerlingenvervoer aan 
Coöperatie De Kleine 
Schans

J. vdn. Dool
SGP

1. Laat de vigerende verordening leerlingvervoer 
het toe dat de uitvoering nu belegd gaat 
worden bij de coöperatie? Is deze wijziging 
mogelijk met de huidige verordening?

2. De uitvoering was tot 1 oktober 2019 onder 
verantwoordelijkheid van het college en de 
gemeenteraad stelde eerder de verordening 
vast. Blijft het (inhoudelijk) vaststellen van de 
verordening de bevoegdheid van de 
gemeenteraad?

3. De hoofdreden voor deze wijziging lijkt het 
principe te zijn één gezin, één plan. Integrale 
aanpak is leidend. Weegt dit argument op 
tegen het nadeel dat leerlingvervoer mogelijk 
ingezet kan worden voor vervoersstukken die 
onder WMO/Jeugdwet vallen? Kortom: is het 
vasthouden aan één gezin één plan een 

1. De coöperatie voert slechts de verordening leerlingenvervoer uit 
namens het college. De verordening blijft dus nog steeds 
ongewijzigd van kracht. De overdracht is vastgelegd in een 
collegebesluit. Dit collegebesluit zal verwerkt worden in de 
mandaatregeling. 

2. Zie ook het antwoord op de vorige vraag. De gemeenteraad blijft 
bevoegd tot het (inhoudelijk) vaststellen van de verordening.

3. Bij overdracht van de taken en in de verantwoording van de 
uitvoering van deze taken hebben wij hierover afspraken 
gemaakt. Voorts is de uitvoering van deze taken ondergebracht 
bij de klantmanagers participatiewet om zorgvuldige scheiding in 
de uitvoering van taken WMO| Jeugdwet en het leerlingenvervoer 
te borgen.
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argument wat zwaarder weegt dan de 
oneigenlijke toepassing van de verordening 
leerlingvervoer?

4. Welk probleem lossen we nu eigenlijk op om 
de uitvoering onder de coöperatie te 
positioneren? zeker ook nu de coöperatie er 
ook een nieuwe taak bij krijgt waar ze nog 
geen ervaring mee heeft?

5. Wat is de (urgente) reden om juist nu vlak 
voor een eerste evaluatie van de coöperatie 
zo'n extra taak naar de coöperatie toe te 
schuiven? Waarom niet even wachten op de 
uitkomsten van die evaluatie?

4. Voor de overwegingen om deze taak onder te brengen bij de 
coöperatie verwijzen wij naar de passage “Argumenten” in het 
college-advies. Binnen het team Klantmanagers Participatiewet 
van de coöperatie was capaciteit en expertise beschikbaar om 
deze taak uit te gaan voeren.

5. De uitvoering van de Leerplichtwet pas binnen het palet van 
cliëntgebonden taken van de coöperatie en was de enige taak 
die nog niet was overgedragen. Voor ouders geeft het 
duidelijkheid dat zij zich hiervoor kunnen wenden tot de 
coöperatie, zeker gezien het gegeven dat 77% van de gezinnen 
reeds bekend is bij de coöperatie. De voordelen van 1 gezin, 1 
plan en duidelijkheid voor ouders dat zij voor alle zorg voor hun 
kinderen terecht kunnen bij de coöperatie dragen bij aan het 
realiseren van de visie op het sociaal domein, de doelstellingen 
van de coöperatie, kwaliteit van zorg voor ouders en kinderen en 
de gewenste transformatie. Indien gewacht wordt op de 
uitkomsten van de evaluatie laten deze voordelen voor ouders 
en kinderen langer op zich wachten.

Ingekomen stuk 7
Honger- en dorststaking 
tegen Jeugdzorg

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre ontvangt u, rechtstreeks of via de 
coöperatie, (nood)signalen van cliënten en/of 
hun ouders/verzorgers betreffende de 
problemen in de jeugdzorg welke in lijn liggen 
met dat wat aangegeven wordt in deze 
ingekomen stukken?

1. Wij hebben, ook niet vanuit de Coöperatie geen (nood)signalen 
van cliënten e/o hun ouder/verzorgers ontvangen over 
gezinsvoogden of rechters, zoals in de brief wordt aangegeven.


