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Ingekomen stuk 04
Brief van de gemeente Bergen
aan de VNG inzake motie
financiële impact van de
invoering van de
omgevingswet

M. van de Graaf
PvdA-GL

1. In hoeverre herkent het college de in het
schrijven van de gemeente Bergen en de
bijgevoegde motie de weergegeven
financiële druk van de invoering van de
omgevingswet voor Woudenberg?

1. Het college herkent een financiële druk als gevolg
van de invoering van de Omgevingswet voor
Woudenberg. In de reguliere voortgangsrapportage zal hier nader op in worden gegaan.

2. In hoeverre voorziet u een
lastenverzwaring zoals genoemd in
voornoemd schrijven?

2. De aard en omvang van een lastenverzwaring
zoals genoemd in voornoemd schrijven is nu vaag.
De invoeringskosten in Woudenberg zijn in juli
2019 geactualiseerd, maar de beheerskosten
vanaf 2021 zijn nog niet goed te formuleren. Dit is
afhankelijk van besluitvorming die nog moet gaan
plaatsvinden zoals die over regionale
samenwerking en de taken voor RUD. Aan de ene
kant zijn er minder kosten te verwachten
vanwege een afname van toetsingen (zoals aan
het Bouwbesluit). Aan de andere kant zijn er
nieuwe uitgaven zoals die voor de beheerskosten
DSO en nieuwe werkzaamheden (zoals het
leveren van zogenaamde toepasbare regels). Het
saldo van deze veranderingen is nu dus nog niet
goed in te schatten.

3. In welke mate heeft u dit onderwerp
onder de aandacht gebracht van de VNG,
de provincie en gemeenten in onze regio?
1. In hoeverre is het voor Woudenberg
rekentechnisch verantwoord om zich als
raad aan te sluiten bij de oproep van de
raad van Culemborg?

3. Indien de gelegenheid zich voordoet, brengen we
dit onderwerp onder de aandacht van de VNG, de
provincie en gemeenten in onze regio.
1. Op dit moment wordt hard gewerkt in Den Haag
aan de herijking van het gemeentefonds.
Woudenberg is gevraagd om als een van de
kleinere gemeenten gegevens aan te leveren

Ingekomen stuk 05
Motie CU & D66 Gemeente
Culemborg ‘Noodzaak
aanpassing rekenmethode

M. van de Graaf
PvdA-GL
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Accres Algemene Bijdrage’

Stuk 5 a en b en 6b

J. Bessembinders
CDA

1. Motie noodzaak aanpassing
rekenmethode Accres Algemene Bijdrage
In deze motie wordt gevraagd om een
krachtig signaal af te geven bij de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de noodzaak voor
de bijstelling van de rekenmethode die
wordt gehanteerd om de hoogte van het
accres vast te stellen. Onze vraag hierbij
is of zo'n signaal vanuit Woudenberg ook
wenselijk is?

Ingekomen stuk 08
Aanpassing integrale
verordening sociaal domein

M. van de Graaf
PvdA-GL

1. Op welk moment is er reëel zicht op het
kunnen verwoorden van bedoelde
integrale verordening voor 2021?
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betreffende onze uitgaven. Er is op dit moment
volop discussie (o.a. in het Binnenlands Bestuur)
over een andere opzet/toerekening van de
algemene uitkering door bijvoorbeeld alleen al de
kosten van het sociaal domein niet in de trap
op/trap af methode mee te nemen. Woudenberg
probeert hierop invloed uit te oefenen door deel
uit te maken van de steekproefgemeenten van de
uitgaven. En ook door het lidmaatschap van
wethouder Vlam van de VNG commissie financiën,
waar het herijkingsmodel uitgebreid besproken
wordt.
1. Op dit moment wordt hard gewerkt in Den Haag
aan de herijking van het gemeentefonds.
Woudenberg is gevraagd om als een van de
kleinere gemeenten gegevens aan te leveren
betreffende onze uitgaven. Er is op dit moment
volop discussie (o.a. in het Binnenlands Bestuur)
over een andere opzet/toerekening van de
algemene uitkering door bijvoorbeeld alleen al de
kosten van het sociaal domein niet in de trap
op/trap af methode mee te nemen. Woudenberg
probeert hierop invloed uit te oefenen door deel
uit te maken van de steekproefgemeenten van de
uitgaven. En ook door het lidmaatschap van
wethouder Vlam van de VNG commissie financiën,
waar het herijkingsmodel uitgebreid besproken
wordt.
1. Zoals in het B&W besluit is te lezen is dit
afhankelijk van de verdere ontwikkeling binnen de
afdeling Beleid en Ontwikkeling. In 2020 bekijken
we opnieuw of deze opdracht om een de integrale
verordening voor 2021 in begrijpelijke taal te
schrijven, kan worden uitgevoerd. Daarbij hoort
wel het voorbehoud dat dit past binnen de
werkzaamheden en opdrachten die er voor deze
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Ingekomen stuk 08
Aanpassing integrale
verordening sociaal domein

J. Bessembinders
CDA

1. Aanpassing integrale verordening sociaal
domein U geeft in dit stuk aan dat u de
wens van de gemeenteraad, om de
verordening meer begrijpelijker te
maken, niet zal honoreren. U geeft aan
het model van Stimulansz te willen
gebruiken. Het omvormen van het model,
geeft u aan, vraagt sowieso een gedegen
vergelijking met en verwijzingen naar de
huidige verordening. U geeft verder aan
geen capaciteit te hebben om de
verandering door te voeren. Kunnen wij
hieruit concluderen dat er geen capaciteit
is voor het begrijpelijker maken van de
huidige verordening en voor het
omvormen naar het model van
Stimulansz? Is het niet mogelijk om deze
opdracht te combineren?

Ingekomen stuk 09
Definitief besluit AB VRU
financiële stukken

M. van de Graaf
PvdA-GL

Ingekomen stuk 09
Definitief besluit AB VRU
financiële stukken

J. Bessembinders
CDA

1. Woudenberg heeft bij de begroting een
zienswijze ingediend (kort voor de
zomervakantie). In de aanbiedingsbrief
wordt door de VRU verwoord dat op basis
van ingediende zienswijzen, waaronder
die van Woudenberg, de paraatheid
anders ingevuld gaat worden en dat daar
proeftuinen bij worden ingericht. In
hoeverre wordt hiermee in voldoende
mate tegemoet gekomen aan de
ingediende zienswijze?
1. Definitief besluit financiële stukken 2019
VRU Wij maken uit de stukken op dat de
regels voor het gebruik van de
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afdeling liggen.
1. Door ons is aangegeven dat we de wens van de
gemeenteraad om de integrale verordening
sociaal domein in begrijpelijker taal om te zetten
voor 2020 niet zullen kunnen uitvoeren. Dat heeft
alles te maken met personele wisselingen binnen
de afdeling Beleid en Ontwikkeling die zich dit jaar
hebben voor gedaan. Nieuwe medewerkers
moeten zich inwerken en er zijn werkzaamheden
die thans voorrang hebben, zoals de maatregelen
die moeten worden genomen om de tekorten
binnen het Sociaal Domein te beheersen, nieuwe
wetgeving, bezuinigingen enz. Zoals in het B&W
besluit is te lezen is dit afhankelijk van de verdere
ontwikkeling binnen de afdeling Beleid en
Ontwikkeling. In 2020 bekijken ewe opnieuw of
deze opdracht om een de integrale verordening
voor 2021 in begrijpelijke taal te schrijven, kan
worden uitgevoerd. Daarbij hoort wel het
voorbehoud dat dit past binnen de
werkzaamheden en opdrachten die er voor deze
afdeling liggen.
1. De gekozen methode komt overeen met de
zienswijze van de gemeente Woudenberg.

1. Dat is een correcte constatering. Tijdens de ABvergadering van de VRU is hierop gereageerd.
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egalisatiereserve worden verruimd en dat
de egalisatiereserve dus niet naar rato
wordt teruggestort; het verzoek uit de
zienswijze van de gemeente Woudenberg
wordt daarmee dus niet gehonoreerd.
Klopt deze lezing? Heeft het College nog
gereageerd op dit besluit? Zo ja: hoe? Zo
nee: waarom niet?

Ingekomen stuk 12
Schriftelijke vragen CDAfractie, inclusief de
beantwoording door het
college van B&W, inzake de
voorgenomen landelijke
vrachtwagenheffing

M. van de Graaf
PvdA-GL

J. Bessembinders
CDA

2. Kan het College aangeven wat de
consequenties zijn voor de
bedrijfsvoering van de VRU en de
kwaliteit en snelheid van de rampen- en
incidentenbestrijding, nu blijkbaar
aangetoond is dat het inzetten van
mobiele eenheden het probleem van de
paraatheid niet oplost? Wat zijn de
beleidsconsequenties? En wat is er
gebeurd met het toegewezen budget ter
hoogte van 980 duizend euro voor deze
mobiele eenheden?
1. In welke mate van nauwgezetheid volgt u
dat wat de regio aan de provincie heeft
gevraagd (opname van de N224, N226 en
N227 in de monitoringskaart opdat de
verkeersdruk van vrachtwagens niet
toeneemt?

2. Er is geconstateerd dat het experiment mobiele
eenheden niet het gewenste resultaat gaat
leveren. Er is besloten te stoppen met het
experiment en via proeftuinen te gaan kijken op
welke wijze de problematiek wordt aangepakt.
Het bedrag van € 980.000,- wordt naar rato
teruggegeven aan de deelnemende gemeenten
en is reeds verwerkt in de gemeentelijke bedrage
aan de VRU. Post Woudenberg heeft momenteel
geen tekort aan vrijwilligers. Het stopzetten van
het experiment heeft dan ook geen gevolgen op
de kwaliteit en snelheid van de post Woudenberg.
1. Alle respondenten die op de internetconsultatie
hebben gereageerd, ontvangen een inhoudelijke
beantwoording. Deze worden ook online
gepubliceerd. Dit volgen we nauwgezet en wordt
geagendeerd in het AOVV en BOVV.

Technische vervolgvragen met betrekking tot
de beantwoording van de vragen van de
CDA-fractie over de voorgenomen
vrachtwagenheffing:
1. De reactie van de Regio Amersfoort is
niet openbaar terug te vinden op de

1. De regio Amersfoort heeft in haar reactie
aandacht gevraagd voor een goede en
evenwichtige uitwerking van het monitoringsnetwerk. Tevens is benadrukt dat de regio geen
uitwijk van vrachtverkeer op het regionale wegennet wil en dat daarvoor garanties moeten worden
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website www.internetconsultatie.nl en
evenmin op de website van de Regio
Amersfoort. Kan het College de Raad
deze reactie alsnog doen toekomen?

2. Op de vraag ‘Gaat het College zich
maximaal inspannen om ten minste ook
de N224 en de N226 onder de werkingssfeer van de vrachtwagenheffing te
krijgen?’ verwijst het College naar de
wegbeheerder, te weten Provincie
Utrecht.
a. Heeft het College over dit onderwerp
ook rechtstreeks contact opgenomen
met de provincie?
b. Heeft Regio Amersfoort hierover
contact opgenomen met de provincie?
c. En hoe heeft de provincie hierop
gereageerd?

opgenomen in het wetsvoorstel. In het
monitoringsnetwerk zijn in onze regio, naast de
rijkswegen, opgenomen de N237 en het gedeelte
N221 Rondweg-zuid. In de reactie van de regio
Amersfoort is aangegeven dat het een omissie is
dat er in het gebied tussen de A28 en A12 nu
geen wegen zijn opgenomen in het monitoringsnetwerk. Verzocht is om de N226, N227, N224 en
N802 op te nemen. Daarnaast is aangegeven dat
in de driehoek A28, A27, A1 het monitoringsnetwerk moet worden uitgebreid met N221 (vanaf
N413 tot A1), N234 en N238.
2.

a. Nee. Zie ook antwoord op vraag 2b

b. Stad Amersfoort heeft mede namens de regio
contact met de provincie over de
vrachtwagenheffing.
c. De provincie heeft aangegeven dat het
initiatief om een reactie te geven op de
consultatie bij de Regio Amersfoort ligt. Bij
het formuleren van de (gezamenlijke) reactie
is de provincie Utrecht betrokken geweest.

