Totaaloverzicht van de beantwoording van de technische Vragen over de Kadernota 2020 – 2023
Raadscommissievergadering van: 18-06-2019

Onderwerp | Bladzijde

Vraag

Antwoord

Dit is de gemeente
geen Bladzijdenummer
PvdA-GL

Dit wordt de ‘corporate story’ van de gemeente
genoemd. In hoeverre betreft dit, vanuit het
college bezien, het huidige beeld van
Woudenberg of het toekomstige?

Hoofdstuk 1
inleiding | VVD

Met betrekking tot de groei van de Gemeente,
waarbij 110.000 euro aan extra inkomsten
worden voorzien, zijn deze ook in de begroting
verwerkt.

Hoofdstuk 1
Inleiding
Bladzijde 1 | PvdA-GL

De komende jaren wordt een tekort verwacht
(van € 317.000 naar € 42.000), in 2023 niet
meer. Hoe gaat, naar de verwachting van het
college, de provincie om met haar toezicht op de
evenwichtige verdeling van inkomsten en
uitgaven?
Genoemd wordt dat vanwege de groei van
Woudenberg er extra inkomsten zullen zijn maar
ook extra uitgaven. En ook dat de verdere
gevolgen van de groei van Woudenberg de
komende jaren duidelijk wordt. Aan welke
gevolgen kunnen we dan (globaal beschouwd)
denken?
“De kadernota is het moment om kaders mee te
geven voor deze bezuinigingsronde”. Waarom
kiest het College er voor om eerst de Raad te
sonderen en niet voor een dialoog met de
samenleving, om zodoende bij voorbaat

Met een corporate story communiceren we de identiteit van onze organisatie naar de
buitenwereld. Dit doen we vanuit onze kernwaarden. We vertellen wie we zijn, wat we doen,
hoe we het doen, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. De corporate story
geeft richting aan alle interne en externe communicatie. Hiermee willen we zorgen voor een
eenduidige uitstraling, zodat in alles duidelijk is: dit is Woudenberg. Het ‘wij’-verhaal creëert
tevens een sterkere verbinding tussen medewerkers onderling én met de organisatie.
De jaarlijkse extra inkomsten ad. € 111.000 zijn in deze Kadernota afwijkend verantwoord
t.o.v. de begroting 2019-2022. In de begroting 2019-2022 is het jaarlijks oplopend bedrag
van € 111.000 zowel aan de inkomstenkant als de uitgavenkant verantwoord. Dit is in deze
kadernota gewijzigd. In de kadernota 2020-2023 is de € 111.000 alleen nog aan de
inkomstenkant verwerkt. De kosten als gevolg van de groei van de gemeente vindt u nu
gedeeltelijk terug bij de diverse programma’s (zorg, beheer openbare ruimte, kosten
bedrijfsvoering, etc.)
Zonder bezuinigingsopgave zal de begroting 2020-2023 financieel niet in evenwicht zijn en
zal de provincie deze niet goedkeuren. Daarom is in de kadernota een voorstel tot een
bezuinigingsopgave opgenomen, die in de beleidsbegroting 2020-2023 wordt verwerkt.

| Fractie

Hoofdstuk 1
Bladzijde 2 | CDA

De kosten op alle gebieden zullen toenemen, bijvoorbeeld
Uitbreiding van voorzieningen.
Extra kosten beheer openbare ruimte.
Autonome groei zorgkosten.
Kosten bedrijfsvoering.
Gezien de kaderstellende rol van de raad acht het college het meest passend om de raad
eerst om kaders te vragen voor deze bezuinigingsronde. Deze werkwijze is gelijk aan de
werkwijze bij de Bezuinigingsdialoog in 2015. De raad gaf vooraf kaders mee, waarna de
samenleving aan de slag is gegaan met de bezuinigingsopgave. Na afronding van de
besluitvorming over de kadernota gaat het college aan de slag met de voorbereiding van
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maatschappelijk gemotiveerde kaders uit de
Woudenbergse samenleving op te halen?

concrete voorstellen, welke u terug zult vinden in de beleidsbegroting 2020-2023. Indien de
raad het college de opdracht geeft om ten aanzien van programmaonderdelen aan het
voorzieningenniveau te tornen, treedt de gemeente ten aanzien van deze onderdelen in
dialoog met de samenleving.
Het in breder verband actualiseren van de strategiekaart heeft plaatsgevonden doordat met
alle programma-eigenaren gekeken is naar de visie en maatschappelijke effecten van alle vijf
de programma’s, de verhouding tussen de programma’s en is de aansluiting met de financiële
stukken – met een eerste uitwerking in de begroting 2020-2023 – verbeterd.
Dit wordt aangepast in de kadernota voor de definitieve besluitvorming.

| Fractie

Hoofdstuk 2, 2.1,
Bladzijde 3 | CDA

“Het actualiseren van de strategiekaart heeft in
breder verband plaatsgevonden.” Welk breder
verband wordt hier bedoeld?

Hoofdstuk 2, 2.2,
Bladzijde 3 | CDA

In het oude format staat “Wat gaat het kosten?”
terwijl in het nieuwe format staat: “Wat mag het
kosten?” Waarom is gekozen voor een
afwijkende formulering?
Aangegeven wordt dat het aantal jongeren en
het aantal ouderen stijgt. En ook dat ouderen
steeds ouder worden. Welke cijfers horen hier
voor de komende jaren naar verwachting bij?

Hoofdstuk 3
Beleidsontwikkelingen,
Bladzijde 5 | PvdA-GL

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 6 | GBW

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 6 | SGP

In Woudenberg is sprake van een groene druk, dat wil zeggen dat de groep jongeren relatief
groot is ten opzichte van de rest van de bevolking. Er zijn geen cijfers hoe zich dit de
komende jaren verder gaat ontwikkelen. De vergrijzing is een landelijke ontwikkeling.
Momenteel is de grijze druk gelijk aan 33 procent. Tegen 2040 zal dat naar verwachting 50
procent zijn. Het gaat dan om de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder
en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Daarnaast verwacht het CBS dat de
levensverwachting stijgt naar 84,63 jaar in 2024.

Op dezelfde Bladzijde wordt bij tegenstellingen
genoemd die tussen links en rechts; wat bedoelt
u hier mee?

Met de tegenstellingen tussen links en rechts wordt de landelijke trend van polarisatie en
scherpere tegenstellingen tussen links en rechts in het politieke en maatschappelijke veld
bedoeld.

Er wordt niet iets vermeld over Zorg en Wonen,
in hoeverre is dit bewust gedaan?
Door de Brede Regeling Combinatiefuncties is er
meer budget beschikbaar. Hierdoor kan het
aantal buurt sportcoaches worden uitgebreid en
kunnen nieuwe functionarissen breder ingezet
worden. Is die behoefte er wel?
Hier wordt tevens gesproken over een budget
van €16.922, op Bladzijde 24 staat een budget
van €15.489. Wat is het juiste budgetbedrag?
Lokaal Sportakkoord
Is de € 0,50 per inwoner kostendekkend voor de
uitvoering van het sportakkoord?

De landelijke trend dat mensen langer thuis wonen wordt vermeld. Er is niet bewust niets
vermeld over het onderwerp Zorg en Wonen.
Met de uitbreiding van de Brede Regeling Combinatiefuncties is er meer geld beschikbaar
voor het inzetten van sport- en cultuurcoaches. Uit het feit dat in Woudenberg de extra
middelen voor 2019 en 2020 al een bestemming hebben gekregen, kan worden opgemaakt
dat er behoefte aan is.
Het juiste bedrag is € 15.489.
Bij het maken van de plannen die in het sportakkoord worden opgenomen, wordt rekening
gehouden met de hoogte van het door het rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget.
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U geeft aan dat de kosten voor het sportakkoord
0,5 ct. per inwoner zijn.
A: Zijn deze kosten gebudgetteerd?

-

| Fractie
Programma 1
Samenleving | VVD

B: Wat zijn deze kosten? 13.000 x 0,05 ct.?

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 6 | CU
Programma 1
Samenleving | VVD

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 7 | CU

C: Zijn deze kosten dekkend in de begroting?
Brede regeling combinatiefuncties?
Begrijpen wij het goed, dat wanneer we de
gelden van deze regeling niet benutten, we deze
gelden ook niet ontvangen vanuit de landelijke
overheid?
De buurtsportcoaches, in de beleving van de
VVD zetten zich vooral in voor de jeugd
A: Is deze aanname correct

B: Indien niet, waar zetten zij zich meer voor in
C: Zeten zij zich ook in voor ouderen/senioren
D: Zie C, is dat mogelijk?
Contractperiode Sportpark De Grift/St ABC
Verwacht u grote veranderingen in beide
overeenkomsten?
Is er beeld over de financiële gevolgen van de
nieuwe overeenkomsten?

De kosten voor het sportakkoord zijn niet €0,50 per inwoner. Wanneer het sportakkoord is
opgesteld en ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) krijgt de gemeente
Woudenberg ca. €0,50 per inwoner als uitvoeringsbudget. Deze inkomsten zijn nog niet in de
kadernota opgenomen, omdat het sportakkoord eerst nog opgesteld moet worden en de VSG
het budget nog beschikbaar moet stellen. Bij het maken van de plannen die in het
sportakkoord worden opgenomen, wordt rekening gehouden met de hoogte van het door het
rijk beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget.
Zie bovenstaand antwoord
Zie bovenstaand antwoord
Specifieke uitkeringen die niet volledig of niet aan het juiste doel besteed zijn, moeten
terugbetaald worden aan het desbetreffende ministerie

Woudenberg kreeg van 2013 tot 2018 geld voor 2,7 Fte. Vanaf het begin af aan zijn de Fte’s
als volgt verdeeld: 1,7 Fte gaat naar de buurtsportcoaches van SNO die zich inzetten voor de
leeftijdscategorie 0 tot 18 en 1 Fte gaat naar Woudenberg Beweegt die zich richt op 18 jaar
en ouder. In de loop van de jaren hebben de activiteiten van SNO zich iets verbreed (denk
bijvoorbeeld aan de walking footbal voor senioren). De buurtcoaches van SNO zetten zich dus
vooral in voor de jeugd, maar de andere Fte wordt ingezet voor ouderen. De nieuwe middelen
gaan deels naar Woudenberg Beweegt, deels naar een nieuw project bij Reinaerde gericht op
meervoudig gehandicapten en deels naar de programmacoördinator van het Cultuurhuis die
zich op alle leeftijdsgroepen richt.
Zie bovenstaand antwoord
Zie bovenstaand antwoord
Zie bovenstaand antwoord
Nee, dat beeld is er nog niet. Dit hangt onder meer af van de gevolgen van de verruimde
BTW-vrijstelling, die pas na dit kalenderjaar echt inzichtelijk zijn. En voor wat betreft het
contract met Stichting ABC speelt mee hoe de uitkomsten van het onderzoek naar het
capaciteitsvraagstuk de Camp eruit zien.
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U geeft aan dat de capaciteit groot is, maar dat
er uitgeweken wordt. Er wordt gesteld dat o.a.
afbreuk van gevoel van eenheid een reden is
voor de uitbreiding.
A: Welke andere locaties wordt gebruik van
gemaakt?
B: Is het mogelijk structureel daar een
vereniging te herbergen, dit om het gevoel van
eenheid te creëren.

-

| Fractie
De Camp | VVD

Cultuurhuis | VVD

C; is er onderzocht of 1 van de uitwijk locaties
tegen lagere kosten geschikt kan worden
gemaakt voor een vereniging?
D: Indien er sprake is van extra nieuwbouw, is
nog niet duidelijk wat de kosten gaan worden,
wanneer wordt dit verwacht?
E: In het geval van deze kosten, dient de
gemeente dit volledig te subsidiëren of zijn er
ander financiers
F: Is het mogelijk, indien er sprake is van een
subsidie, om een deel als renteloze lening te
doen vanuit de gemeente.
Binnen het Cultuurhuis dient er additioneel
22.500 extra gedekt te worden.
A: De begroting is nog niet bekend, maar wat is
onder aan de streep het resultaat van het
Cultuurhuis
B: Los van het resultaat, zijn er mogelijkheden
om het cultuurhuis meer inkomsten,
commercieel, te laten genereren.
C: zijn deze mogelijkheden wel eens
onderzocht?

Er wordt door de volleybalvereniging uitgeweken naar de gymzaal van Reinaerde op de
Heygraeff. En door Longa wordt af en toe gebruik gemaakt van een turnhal in Leusden.
Dit is niet mogelijk gezien de faciliteiten die de gymhal van Reinaerde heeft of liever gezegd
niet heeft. Vooral in het licht van competitie, het kunnen ontvangen van gasten en de eisen
van de sportbond. Daarnaast is het vanuit de gemeente en de verenigingen minder gewenst.
Verenigingen zitten graag bij elkaar waarbij ze ook gebruik kunnen maken van de overige
faciliteiten van De Camp.
Dat is niet onderzocht. De gymzaal van Reinaerde is geen gemeentelijk eigendom. Daarnaast
is ons uitgangspunt dat alle binnensport op één plek geconcentreerd is.
Dit is afhankelijk van het verloop van het onderzoek. De wens is om dit voor de kadernota
van volgend jaar inzichtelijk te hebben.
Het is niet zo dat de gemeente dit volledig dient te subsidiëren. Uiteraard kijken we naar wat
de bijdragen van andere partijen kunnen zijn.
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een renteloze lening te verstrekken.
We nemen aan dat u het resultaat van de stichting Cultuurhuis bedoelt. De inkomsten van de
stichting bestaan uit de bijdragen van de vaste huurders en incidentele verhuurinkomsten.
Wanneer de beheer- en exploitatiekosten van de stichting lager zijn dan de totale inkomsten,
krijgen de vaste huurders het overschot terug. Het resultaat onder aan de streep is in
principe nul. De teruggaaf zien we terug in de jaarstukken van deze organisaties.
De afgelopen jaren zijn de incidentele verhuurinkomsten toegenomen. Daarnaast biedt de
nieuwe horecavoorziening mogelijkheden om meer inkomsten te generen.
Zie bovenstaande antwoord
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Programmacoördinator Cultuurhuis
Waarom is voor de extra uren niet gewoon
uitgegaan van het budget van € 10.000 uit de
extra gelden Brede Regeling Combinatiefuncties?
Programmacoördinator Cultuurhuis
Mogen we het budget van € 10.000 uit de extra
gelden Brede Regeling Combinatiefuncties ook
op een andere wijze besteden, bijvoorbeeld ten
behoeve van de bestrijding van
eenzaamheidsproblematiek?
Contractperiode gebruiksovereenkomst De
Grift en erfpachtovereenkomst Stichting
ABC
Welke kansen liggen er hier voor de
bezuinigingsopgave zoals die in deze Kadernota
wordt geschetst.
Contractperiode gebruiksovereenkomst De
Grift en erfpachtovereenkomst Stichting
ABC
Wat is de omvang van alle huidige financiële
verplichtingen voor de gemeente in deze twee
overeenkomsten? (begrotingsjaar 2020)

Uit evaluatie van het Cultuurhuis en de bijeenkomsten rond de visieontwikkeling en nieuwe
programmering is gebleken dat de gewenste urenuitbreiding het budget van € 10.000 uit de
extra gelden Brede Regeling Combinatiefuncties overstijgt.

| Fractie
Programma 1
Samenleving
Bladzijde 7 | SGP
Programma 1
Samenleving
Bladzijde 7 | SGP

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 7 | SGP

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 7 | SGP

Programma 1
Bladzijde 7 | CDA
Programma 1
Bladzijde 7 | CDA

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | GBW

Met betrekking tot de verruimde btw-vrijstelling
voor sport, graag meer uitleg hierover: hoe kan
een btw-vrijstelling leiden tot een financieel te
compenseren nadeel?
We lezen dat de gemeente in de komende
kadernota periode in gesprek gaat met Stichting
Beheer Sportpark De Grift en Stichting ABC over
nieuwe overeenkomsten en voorwaarden. Biedt
dit ook mogelijkheden voor kostenbesparingen?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Handhaving kinderopvang:
In 2019 volgt een onderzoek naar intensivering
van toezicht en handhaving op de gastouderopvang in 2020. Hoeveel gastouderbedrijven zijn
er binnen Woudenberg geregistreerd?

De Brede Regeling Combinatiefuncties is onder meer bedoeld om een leven lang sporten,
bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk te maken en om lokale
verbindingen tussen sport/cultuur en andere gemeentelijke beleidsterreinen tot stand te
brengen en uit te bouwen. Eenzaamheidsbestrijding is één van deze andere gemeentelijke
beleidsterreinen waar de programmacoördinator de verbinding mee maakt.
In besluitvorming over de Kadernota geeft de gemeenteraad inhoudelijke en financiële kaders
mee voor de bezuinigingsopgave. Na afronding van de besluitvorming over de Kadernota gaat
het college aan de slag met het voorbereiding van concrete voorstellen, die u terug zult
vinden in de Beleidsbegroting 2020-2023.
T.a.v. ABC is dat: € 36.114 voor het sportgedeelte; € 56.426 voor het culturele gedeelte en €
105.000 voor de huur sportzalen voor gymnastiekonderwijs. Dit is in totaal € 197.540.
T.a.v. De Grift is dat : Het bedrag vanuit de beheerovereenkomst is ca. € 95.000. T.a.v. de
investeringen ontvangen we een bijdrage van € 17.000 voor de kunstgrasvelden. Voor de
toekomstige investeringen is er een voorziening Sportpark De Grift waar jaarlijks € 49.000
aan wordt toegevoegd.
Het is sinds 2019 niet meer mogelijk om de BTW op investeringen en exploitatiekosten van
sportaccommodaties terug te krijgen. Voorheen betaalden zij 6% BTW en konden zij 21%
terugvragen. Dit verschil van 15% missen zij nu en leidt tot een financieel nadeel.
In besluitvorming over de Kadernota geeft de gemeenteraad inhoudelijke en financiële kaders
mee voor de bezuinigingsopgave. Na afronding van de besluitvorming over de Kadernota gaat
het college aan de slag met het voorbereiding van concrete voorstellen, die u terug zult
vinden in de Beleidsbegroting 2020-2023.
Per 1 januari 2019 waren 38 gastouders geregistreerd in Woudenberg.
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Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | GBW

Handhaving kinderopvang
Is de (extra) handhaving een wettelijke
verplichting of een beleidskeuze en is dit meer
verspreid over de toekomst te realiseren
waarmee de kosten meer worden verspreid over
de komende jaren?

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | CU

Handhaving kinderopvang
Kunt u meer inzicht geven in de relatie tussen
de structurele bijdrage van €42.000 aan de GGD
en de steekproefsgewijze inspectie bij 25% van
de gastouders?

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | CU
Handhaving Kinderopvang
VVD

Handhaving kinderopvang
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen als we deze
structurele bijdrage niet doen?
U geeft aan dat de GGD zijn zaken orde heeft,
maar toch 42.000 per jaar extra nodig heeft
omdat er ruimte voor verbetering is.
A: Welke ruimte voor verbetering wordt er
bedoeld, kunt u dat specificeren
B: Om de 25% te halen voor inspectie is
structureel een bedrag van 42.000 nodig. Wat is
het huidige percentage van de inspectie.

De extra handhaving op deze manier is een beleidskeuze en kost per jaar
€ 6.700,-. Dit extra bedrag ontvangt de gemeente Woudenberg van het Rijk via de algemene
uitkering. Het extra bedrag van € 6.700,- van het Rijk is bedoeld voor de intensivering van de
controles van gastouders.
N.B.
In de kadernota staat niet duidelijk vermeld dat het gaat om de totale bijdrage aan de
GGDrU. De toename van de kosten voor de inspectie kinderopvang door intensivering van het
takenpakket is hiervan een onderdeel (naast onder andere de prijsindex van 2%; toename
aantal inwoners en kinderen; uitbreiding maatwerktaken). In de raadscommissie staat de
ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU op de agenda. In het raadsvoorstel wordt inzicht
geboden in de toename van de bijdrage.
In de kadernota staat niet duidelijk vermeld dat het gaat om de totale bijdrage aan de
GGDrU. De toename van de kosten voor de inspectie kinderopvang door intensivering van het
takenpakket is hiervan een onderdeel (naast onder andere de prijsindex van 2%; toename
aantal inwoners en kinderen; uitbreiding maatwerktaken). In de raadscommissie staat de
ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU op de agenda. In het raadsvoorstel wordt inzicht
geboden in de toename van de bijdrage.
Voor de intensivering van de controles van gastouders is een bedrag nodig van € 6.700,-.
De structurele bijdrage voor de handhaving kinderopvang is nodig om de controles uit te
voeren en daarmee te voldoen aan haar wettelijke taken

| Fractie

Voor de intensivering van de controles van gastouders is een bedrag nodig van € 6.700,-.
Het huidige percentage is 5%.
N.B.
In de kadernota staat niet duidelijk vermeld dat het gaat om de totale bijdrage aan de
GGDrU. De toename van de kosten voor de inspectie kinderopvang door intensivering van het
takenpakket is hiervan een onderdeel (naast onder andere de prijsindex van 2%; toename
aantal inwoners en kinderen; uitbreiding maatwerktaken). In de raadscommissie staat de
ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU op de agenda. In het raadsvoorstel wordt inzicht
geboden in de toename van de bijdrage.
De ruimte voor verbetering heeft betrekking op de intensivering van de handhavingstaken bij
gastouders.
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C: kan de Raad besluiten deze 42.000 niet toe
te kennen aan de GGD, afhankelijk van
antwoord B.
D: Of is er sprake van een gemeenschappelijke,
regionale regeling en dienen we deze 42.000 als
een feit te beschouwen?
Handhaving kinderopvang / bijdrage aan
GGD
Waarom moet de gemeente opdraaien voor deze
kosten en worden deze kosten niet gewoon
doorbelast aan de gebruikers?

Zie antwoorden A en B.

| Fractie

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | SGP

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | SGP

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | SGP
Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | SGP

Programma 1
Bladzijde 8 | CDA
Programma 1
Bladzijde 8 | CDA

Handhaving kinderopvang / bijdrage aan
GGD
Behoort de handhaving op de kinderopvang tot
het basispakket van de GGD of maakt dit
onderdeel uit van een pluspakket voor gemeente
Woudenberg?
Invoering abonnementstarief
Deze maximering van de eigen bijdrage leidt
mogelijk tot een toename van het gebruik. Wat
zijn de verwachte minder inkomsten in eigen
bijdrages bij gelijkblijvend gebruik?
Invoering abonnementstarief
Deze maximering van de eigen bijdrage leidt
mogelijk tot een toename van het gebruik. Met
welke scenario’s kunnen we rekening houden
qua toename van het gebruik en de financiële
impact hiervan?
Er is over 2017 onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van de kinderopvang. Kunt u aangeven
wat de resultaten voor Woudenberg zijn?
Zijn er al resultaten met betrekking tot het
meldpunt over verward gedrag?

Dit is een feit.
Voor de handhavingstaken kan de gemeente geen kosten in rekening brengen bij de houders.
N.B.
In de kadernota staat niet duidelijk vermeld dat het gaat om de totale bijdrage aan de
GGDrU. De toename van de kosten voor de inspectie kinderopvang door intensivering van het
takenpakket is hiervan een onderdeel (naast onder andere de prijsindex van 2%; toename
aantal inwoners en kinderen; uitbreiding maatwerktaken). In de raadscommissie staat de
ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU op de agenda. In het raadsvoorstel wordt inzicht
geboden in de toename van de bijdrage.
Voor de intensivering van de controles van gastouders is een bedrag nodig van € 6.700,-.
Handhaving kinderopvang behoort tot het basispakket. De handhavingstaken worden
verplicht afgenomen van de GGD op basis van de Wet Kinderopvang.

In de begroting 2019 – 2022 is het effect van het abonnementstarief verwerkt voor een
nadelig bedrag van € 178.000 per jaar.

We zien dat inwoners zich sinds de invoering van het abonnementstarief melden met vragen
of zij in aanmerking kunnen komen voor uiteenlopende voorzieningen in het kader van de
Wmo. Daaruit zijn een aantal aanvragen gekomen. In hoeverre dat ook leidt tot hogere
uitgaven is op dit moment nog niet te overzien maar wordt gemonitord.
In Woudenberg zijn alle controles en handhavingstaken uitgevoerd in 2017. Dit geldt ook
voor 2018. Hiermee zijn de gemeentelijke taken voldoende uitgevoerd en heeft de gemeente
haar status A behouden.
Het meldpunt bezorgd is sinds april 2019 actief. Er zijn nog geen resultaten te melden.
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Zo ja/nee wanneer ontvangen wij die?

Dit betreft uitvoeringstaken van het college van B&W. Hierover wordt gerapporteerd aan het
college. De gemeenteraad heeft via de jaarrekening van de GGD inzage in de resultaten.
Bij de invoering van het Kindpakket zijn alle bij de gemeente bekende minima met kinderen
aangeschreven evenals relevantie ketenpartners. Daarnaast staat deze informatie op de
website van Coöperatie De Kleine Schans en wordt er in de Woudenberger aandacht aan
besteed op de pagina’s die de Coöperatie vult.
Het Kindpakket wordt vanuit de Klijnsmagelden gefinancierd. Er is geen overlap met andere
regelingen. De buurtsportcoach biedt geen financiële voorziening, maar richt zich op het
stimuleren van bewegen en het mogelijk maken van sporten. Coöperatie De Kleine schans
wijst ook op het kindpakket tijdens de gesprekken die zij voeren in de uitoefening van hun
taken.
Ja
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Goed om te lezen dan inwoners goed de weg
weten te vinden naar bijvoorbeeld het
Kindpakket. Op welke wijze attenderen wij onze
inwoners op dit pakket?
Wat houdt het Kindpakket in? In hoeverre is er
wellicht sprake van een overlap met
Klijnsmagelden, Sportcoach, etc.?
Met betrekking tot inburgering: Klopt het dat het
gevraagde en toegewezen extra bedrag
€15.000, - is?
Hoeveel vergunninghouders, op jaarbasis, helpt
u met dit bedrag bij de inburgering?

Een goede kinderopvang is belangrijk en moet
ook zeker goed gemonitord worden. De bijdrage
aan de GGD stijgt met 42.000 per jaar voor de
controle op gastouders. Om hoeveel gastouders
in Woudenberg gaat het eigenlijk?

Wij lezen over het stijgende gebruik van
minimaregelingen, maar niet over
schuldhulpverlening. Op welke manier krijgen
inwoners ondersteuning bij problematische
schulden?

Van de extra middelen kunnen fietslessen en taalmaatjes worden ingezet. Daarnaast is het
spreekuur van Vluchtelingenwerk voortaan structureel beschikbaar voor statushouders (was
voorheen anderhalf jaar). Ten slotte wordt bij huisvesting een overbruggingsuitkering in de
vorm van één maand huur verstrekt om financiële problemen te voorkomen.
De aantallen en dus ook de uitgaven hangen o.a. af van het aantal gehuisveste
statushouders. Naar schatting kunnen 20-30 statushouders met dit bedrag geholpen worden.
In de kadernota staat niet duidelijk vermeld dat het gaat om de totale bijdrage aan de
GGDrU. De toename van de kosten voor de inspectie kinderopvang door intensivering van het
takenpakket is hiervan een onderdeel (naast onder andere de prijsindex van 2%; toename
aantal inwoners en kinderen; uitbreiding maatwerktaken). In de raadscommissie staat de
ontwerpbegroting 2020 van de GGDrU op de agenda. In het raadsvoorstel wordt inzicht
geboden in de toename van de bijdrage.
Per 1 januari 2019 waren 38 gastouders geregistreerd in Woudenberg. Voor de extra controle
van de gastouders gaat het om een bedrag van
€ 6.700,-. Dit extra bedrag ontvangt de gemeente van het Rijk via de algemene uitkering.
PLANgroep voert voor onze gemeente de schuldhulpverlening uit. Het beroep op
schuldhulpverlening is al enkele jaren stabiel laag. Landelijke berichten dat veel mensen aan
de poort teruggestuurd worden omdat ze niet aan (onmogelijke) voorwaarden voldoen,
worden in Woudenberg niet herkend. Elke inwoner gaat met een passend advies of
ondersteuningsaanbod te deur uit.
Naast PLANgroep zijn de schuldhulpmaatjes actief om inwoners met financiële problemen te
ondersteunen voor, tijdens of na een formeel schuldhulpverleningstraject.
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De Gemeente hanteert een norm van 110% op
het minimabeleid.
A: Is te berekenen wat de kosten zouden zijn
per 1% als deze omhoog gaan?

-

| Fractie
Beroep op minimaregeling
VVD

B: Is te berekenen wat de besparingen zouden
zijn per 1% als deze omhoog gaan?
Programma 1
Samenleving
Bladzijde 8 | PvdA-GL

Gesteld wordt dat het aantal inwoners met een
bijstandsuitkering is gedaald en dat het aantal
inwoners dat een beroep doet op
minimaregelingen is gestegen. Welke cijfers
horen hierbij, ook in relatie tot de ontwikkeling
van het in dit verband relevante deel van de
inwoners van Woudenberg?
Tot de minimaregelingen behoren de
Klijnsmagelden; wat is er met de ruim € 41.000
gebeurd? Op welke wijze zijn deze aantoonbaar
besteed aan het Kindpakket?
Hoe hoog zijn de overschrijdingen sinds de
invoering van het Kindpakket? En welke omvang
hebben de overschrijdingen van andere
minimaregelingen? In hoeverre ligt er in dezen
een relatie met het gevraagde extra budget van
€ 30.000?

Aangegeven wordt dat nog geen cijfers gegeven
kunnen worden over de financiële gevolgen voor
2019 en 2020 van de invoering van het tarief
van € 17,50. In hoeverre hebben deze financiële
gevolgen implicaties van te bezuinigen
bedragen? Welke schatting kunt u geven van
deze financiële gevolgen?

Nee, de kosten hangen zowel van het soort als het aantal aanvragen af. Voor de
bezuinigingsdialoog in 2013 lag de inkomensgrens op 120%. Destijds maakten ongeveer 3-5
gezinnen met een inkomen tussen 110% en 120% gebruik van de minimaregelingen.
Dat kan alleen bij diepgaand onderzoek op dossierniveau. Iets algemener bekeken bevinden
zich in de inkomenscategorie 100%-110% werkende armen, AOW’ers en Wajongers. In 2018
hebben 57 huishoudens zonder een bijstandsuitkering maar met een ander minimuminkomen
gebruikt gemaakt van minimaregelingen.

Huishoudens met bijstand
Aantal aanvragen
minimaregelingen
Aantal aanvragers
minimaregelingen zonder
bijstandsuitkering
Primair begroot algemeen
Primair begroot kindpakket
Totale uitgaven pj

2016
121
224

2017
107
204

2018
102
199

53

59

57

65.000

105.000

152.000

188.000

105.000
39.394
194.000

Hoewel het aantal aanvragen van minimaregelingen in totaal gedaald is, stijgt het aantal
aanvragen van huishoudens zonder bijstandsuitkering. Ook stijgen de totale uitgaven per
aanvraag. Dit komt mede door het grote beroep op beschermingsbewindvoering waar hoge
kosten aan verbonden zijn. Van de Klijnsmagelden is in 2018 € 31.371 besteed aan kinderen
via het Kindpakket. Deze uitgaven worden apart geregistreerd in het uitkeringssysteem.
De relatie met het gevraagde extra budget ligt in de aanhoudende overschrijding van het
budget.
We zien dat meer inwoners zich sinds de invoering van het abonnementstarief melden met
vragen of zij in aanmerking kunnen komen voor uiteenlopende voorzieningen in het kader
van de Wmo. Daaruit zijn een aantal aanvragen gekomen. In hoeverre dat ook leidt tot
hogere uitgaven is op dit moment nog niet te overzien maar wordt gemonitord. Als gevolg
zijn de implicaties van de invoering van het abonnementstarief op de bezuinigingen, ook niet
in te schatten.
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Genoemd wordt dat voor loon- en prijsstijgingen
rekening gehouden wordt met een indexering
van 2% en voor de financiering met een P*Qsystematiek met 2% autonome groei? In
hoeverre verhoudt zich deze laatste stijging met
het doel om te komen tot minder trajecten in
het sociaal domein zoals de coöperatie zich tot
doel heeft gesteld?
Zorgkosten Wmo en Jeugdzorg
Er is een totaalbedrag van € 563.152
opgenomen aan hogere uitgaven. De Kadernota
bevat geen onderverdeling van dit bedrag naar
bijvoorbeeld Jeugdzorg, Wmo 2015 en oudere
Wmo taken. Wat is deze onderverdeling?
Zorgkosten Wmo en Jeugdzorg
Wat zijn na de bijstelling met € 563.152 de
totale budgetten voor Jeugdzorg en Wmo?
(begrotingsjaar 2020)
Verevening van regionale zorgkosten
Voor welke zorgpercelen geldt met ingang van
2019 de regionale verevening niet meer en voor
welke zorgpercelen wel?

Zoals in de raadsinformatieavond van 16 mei jl. is aangegeven, is de kostenstijging 2018 ten
opzichte van 2017 voor Wmo 24,5% en Jeugdzorg 16%. Indexering van 2% voor loon- en
prijsstijgingen en 2% voor autonome groei van de p*q-percelen houdt aldus een sterk
verband met het doel om tot minder trajecten in het sociaal domein te komen.
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Verevening van regionale zorgkosten
Wat heeft de regionale verevening Woudenberg
de afgelopen jaren ongeveer opgebracht / wat
hebben we daarmee bespaard?

Het totaal bedrag van € 563.000 ziet op:
stijging zorgkosten Jeugdzorg: € 454.000;
stijging zorgkosten Wmo: € 69.000;
beschermd wonen: € 40.000.
Totale budget Jeugdzorg 2020 na verwerking bijstelling: € 3.114.000;
Totale budget Wmo (nieuwe taken) 2020 na verwerking bijstelling:
€ 679.000.
Tot en met 2018 werd ten aanzien van de volgende percelen regionale verevening toegepast:
Verblijf jeugd;
Opvoed- en opgroeihulp verblijf;
Crisiszorg Jeugd;
Samen Veilig Midden Nederland Jeugd;
Samen Veilig Midden Nederland Volwassenen;
Essentiele functies / cluster 1;
Hoog specialistische zorg;
Landelijk transitie arrangement.
Met de invoering van de nieuwe inkoopstructuur per 1 januari 2019, zijn percelen anders
vormgegeven en hebben percelen nieuwe namen gekregen. Ten aanzien van de complexe
jeugdproblematiek zijn per 1 januari 2019 afspraken gemaakt met de
breedspectrumaanbieders. Het financiële kader dat met de breedspectrumaanbieders is
overeengekomen, wordt via de nieuwe vereveningssystematiek met elkaar verrekend.
Daarnaast wordt de verevening in 2019 toegepast ten aanzien van Samen Veilig Midden
Nederland (jeugd en volwassenen) en het landelijke transitie arrangement.
De regionale verevening heeft ervoor gezorgd dat Woudenberg in 2016 € 297.000 minder
heeft betaald dan zij had moeten betalen indien de regionale verevening niet zou zijn
toegepast; in 2017 € 544.000 en in 2018 € 155.000. In totaal heeft de regionale verevening
ervoor gezorgd dat over de jaren 2016 – 2018 aldus € 997.000 minder is uitgegeven.
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De risicoverevening is gewijzigd om onder
andere te komen tot een prikkel voor een
effectieve en efficiënte zorg. Woudenberg kampt
met een groot tekort, op welke wijze vult u deze
prikkel in?
Het project maatregelen zorgkosten lijkt
financieel effect te hebben, zegt het College.
Kan het College ook aangeven of het aantal
klachten vanuit Sociaal Domein toeneemt door
het maatregelenpakket?
Waarom is het bedrag Brede Impuls
Combinatiefuncties een negatief bedrag? Er
wordt toch juist geld beschikbaar gesteld?
Uitvoeringskosten bijstand: de bijdrage aan de
gemeente Barneveld stijgt met € 9535. Hoeveel
bedragen de totale kosten voor deze
werkzaamheden?
Is het mogelijk om deze werkzaamheden in
eigen beheer te doen?
Bijdrage onderwijs achterstandsgelden
Door een stijging van de rijksbijdrage en een
stijging van de kosten wordt per saldo een
bedrag van € 53.000 een meeropbrengst
verwacht. Wat is de saldering precies? Ofwel wat
is de stijging van de rijksbijdrage en hoe hoog is
de stijging van de kosten?

Effectieve en efficiënte zorgverlening is onderdeel van de tweede en derde pijler van het
project maatregelen zorgkosten en zorggebruik.
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Bijdrage onderwijs achterstandsgelden
Door een stijging van de rijksbijdrage en een
stijging van de kosten wordt per saldo een
bedrag van € 53.000 een meeropbrengst
verwacht. Wat is de reden dat niet de volledige
stijging van de rijksbijdrage ook als kostenpost
wordt opgenomen?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of het aantal klachten toeneemt en of dit het gevolg
is van het project maatregelen.

Via de algemene uitkering (program. 6) wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Via
programma 1 wordt het uitgegeven.
In 2018 bedroegen deze kosten € 89.000. De gemeente Barneveld voert hiervoor de volledige
back office van de Participatiewet uit (o.a. betalen uitkeringen, administratieve verwerking
zorgverzekering minima, signalen Inlichtingenbureau verwerken, applicatiebeheer).
Daarnaast voert Barneveld ook het volledige Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen uit.
Woudenberg kan deze werkzaamheden feitelijk niet in eigen beheer uitvoeren vanwege de
verschillende soorten specialismen en de kwetsbaarheid van deze werkzaamheden.
Dit gaat om een doelspecifieke uitkering die alleen voor het onderwijsachterstandenbeleid kan
worden ingezet. De ophoging van het bedrag is bedoeld om de voorschoolse opvang (VVE)
voor kinderen met een taalachterstand uit te breiden van 10 naar 16 uur per week. Tot 2019
ontvingen we van het rijk €48.000 voor 16 VVE plekken. Dit hebben we opgehoogd met 6
extra plekken uit gemeentelijke middelen. In 2019 ontvangen we ca. €116.000. Jaarlijks
wordt dit bedrag opnieuw berekend. Dit bedrag is nodig om de urenuitbreiding te bekostigen.
Daarbij gaan we uit van 22 VVE-plekken. Over de uitbreiding van de uren VVE en de
vergoeding worden op dit moment gesprekken gevoerd met de kinderopvangorganisaties. Op
basis daarvan besluit het college over de aanpassing van de subsidieregels.
Zie antwoord hierboven.
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Kosten en bijdrage regiotaxi
Wat is de reden van de meevallende kosten en
bijdrage? En hoeveel % van het budget betreft
het?

Bij de aanbesteding van de nieuwe regiotaxi is er een splitsing gemaakt tussen ritaanname en
uitvoering. De verwachting was dat dit zou leiden tot een lichte kostentoename. Dit blijkt niet
het geval te zijn.
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Bij de overige ontwikkelingen worden zowel
positieve als negatieve financiële gevolgen
genoemd. Welke van deze uitkomsten zijn naar
verwachting van het college structureel?
Uit welke bestanddelen bestaat het negatieve
bedrag bij de post Sociaal Domein van
€563.153 zoals in de tabel genoemd? Oftewel:
hoe is dit bedrag opgebouwd?

Onderhoud wegen
De afgelopen jaren is het bedrag voor
onderhoud wegen (meermaals) naar boven
bijgesteld. Nu wordt aangegeven dat er de
komende jaren € 35.000 extra uit de reserve
wegen moet worden onttrokken, maar dat
tegelijkertijd er geen jaarlijkse toevoeging van €
20.000 meer nodig is. Daarmee wordt in de
periode 2020-2023 dus € 220.000 (€ 55.000) op
de reserve ingeteerd. Waar blijkt uit dat dit
structureel verantwoord is?
Onderhoud wegen
Wat is de stand van zaken van de uitvoering van
het wegenbeheerplan uit 2015? Zijn alle daarin
opgenomen maatregelen uitgevoerd?
Waar kunnen wij het nieuwe beheerplan wegen
vinden?

De raming voor 2019 stond op € 132.600 in de begroting. Dit bedrag kan met € 17.600 naar
beneden worden bijgesteld. Dit betreft een percentage van 13%.
Alle genoemde posten zijn structureel verwerkt in de begroting.

Het bedrag van € 563.153 is de som van:
het Woudenbergse gedeelte van de financiële afspraak met de breedspectrumaanbieders
vermeerderd met indexering voor loon-en prijsstijgingen;
voor de p*q-percelen zijn de prognosecijfers over 2018 het uitgangspunt, vermeerderd
met indexering voor loon- en prijsstijgingen en autonome groei (beide indexeringen zijn
twee keer toegepast, te weten voor 2019 en 2020);
€ 40.000 extra uitgaven voor beschermd wonen.
De onttrekking is structureel verantwoord omdat de reserve wegen voldoende is voor de
komende vier jaar conform het wegbeheerplan 2019-2023.

Vanuit het voorgaande wegbeheerplan uit 2015 zijn alle onderhoudsmaatregelen opgepakt
om de wegen (technisch) veilig te houden.
U kunt het collegebesluit inclusief het bijbehorende wegbeheerplan opvragen via de griffier.

Onderwerp | Bladzijde

Vraag

Antwoord

Het beheer en onderhoud van de leefomgeving
vraagt om meer personele inzet welke wordt
gehaald uit het structureel samenwerken met
medewerkers van Amfors. In hoeverre is het
mogelijk deze medewerkers in dienst te nemen
zodat inhuur afneemt?
Herstel / vervanging Brinkanterbrug
Wanneer verwacht u dat het wel noodzakelijk is
dat deze brug wordt vervangen?
“Aan de reserve wegen wordt jaarlijks € 20.000
toegevoegd. Deze toevoeging is vanaf 2020 niet
meer nodig.” Ook bij civiele kunstwerken kan de
jaarlijkse toevoeging aan de reserve
kunstwerken verlaagd worden met € 20.000.
Kan de gemeente met betrekking tot onderhoud
van de infrastructuur voldoen aan de
onderhoudsplicht als er niet jaarlijks €40.000
aan de reserves wordt toegevoegd?
Waarom draagt de gemeente bij aan kosten
ProRail?

De inhuur betreft niet de structurele detacheringsovereenkomsten met medewerkers van
Amfors, maar inhuur van (social return) seizoen medewerkers (maart t/m oktober).
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Er wordt meer budget voor personeel en
machines gevraagd voor het onderhoud van de
leefomgeving. In hoeverre denkt het College dat
het financieel aantrekkelijker is om bepaalde
onderdelen van deze werkzaamheden uit te
besteden?

Door het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden en het handhaven van de maximale
belasting van 20 ton wordt de restlevensduur gerekend in jaren verlengd. Door een jaarlijks
(na)inspectie monitoren we de onderhoudstoestand van de brug.
De gemeente kan de komende vier jaar voldoen aan de onderhoudsplicht omdat de reserves
voor wegen en civieltechnische kunstwerken voldoende zijn voor de komende vier jaar
conform het wegbeheerplan en het inspectieplan van de civieltechnische kunstwerken.

De landelijke Kadernota Railveiligheid stelt dat overwegen een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid zijn van zowel de weg- als de spoorwegbeheerder. In de Kadernota
Railveiligheid is het veroorzakerbeginsel leidend. Dat betekent dat diegene die een bepaalde
maatregel of voorziening wenst, de kosten daarvan moet dragen. Aangezien de gemeente het
wenselijk vindt om een overweg te hebben zijn de kosten neergelegd bij de gemeente.
Dat zal uitgewerkt moeten worden in een businesscase. De doelstelling om vanuit het fysieke
domein bij te dragen aan het sociale domein (participatie mensen met afstand tot
arbeidsmarkt) zal dan onder druk komen te staan.
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Waarop baseert het College het vermoeden dat
de kosten voor ROVA wel eens fors zouden
kunnen stijgen? Heeft het College beeld van de
kosten die andere gemeenten aan ROVA moeten
afdragen?

“Voor de tarieven van 2020 betekent dit dat het
variabele diftar-tarief (…)omhoog zal gaan.”
Overweegt het College de introductie van een
tarief op leging van de PMD-containers?

De stijging van de kosten voor de afvalinzameling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een
aantal factoren:
1. De stijging van de landelijke afvalverbrandingsbelasting op (grof)restafval. (AVU) (+42K)
2. Extra kosten voor o.a. beheer en verwerking afval milieustraat. ROVA (+44K)
3. Extra doorbelasting in tarieven vanuit gemeente. (+56K)
4. Wegvallen opvangen tekorten via voorziening (+76K
5. Dalende opbrengsten voor PMD en oud papier (+40K)
6. Vanaf 1 jan 2021 moeten we in AVU verband een nieuw contract afsluiten voor de
verwerking van restafval en gft. Op dit moment hebben we een zeer laag verwerking
tarief. De verwachting is dat dit zal gaan stijgen in het nieuwe contract. Dit is nog niet
verwerkt in de extra kosten.
Doordat Woudenberg meer inwoners krijgt vanwege de nieuwbouw zullen de totale kosten
van ROVA stijgen. Echter de kosten per huishouden zullen hierdoor niet substantieel stijgen.
De afvalstoffenbelasting bestaat uit een vast tarief en een variabel deel.
In het vaste tarief zitten alle kosten van de diverse afvalstromen, behalve de kosten voor de
inzameling en verwerking van het restafval. Die kosten zitten juist in het variabele tarief. Hoe
beter men het afval scheidt, des te minder restafval er is en des te lager de extra kosten.
De kostenstijging wordt veroorzaakt door toenemende kosten voor de verwerking van
restafval en gft en door de verbrandingsbelasting op restafval. Het is logisch om de
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prijsstijging die veroorzaakt door toenemende kosten voor de verwerking van restafval ook
via de variabele tarieven te verrekenen en de prijsstijging die veroorzaakt wordt door de
stijging van de verwerking van gft in het vaste tarief te verrekenen.
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Aangegeven wordt dat het tarief van de
afvalverwerking zal stijgen. Welk bedrag zal,
naar verwachting, deze stijging zijn en wat zijn
hiervan de implicaties voor de inwoners van
Woudenberg? In hoeverre heeft de
afvalinzamelaar, met name de Rova, hierin een
rol? De kosten stijgen ook als gevolg van een
areaaluitbreiding, zo te lezen bij de Rova. Wat
wordt met deze areaaluitbreiding bedoeld?
Welke kostenstijgingen van de Rova zijn er
verder voor zover deze in rekening gebracht
worden bij de inwoners van Woudenberg?
Wat betekenen alle voornoemde verwachte
kostenstijgingen voor bedrijven en instellingen
in Woudenberg?

Programma 2
Leefomgeving
Bladzijde 12 | CU

Aanbesteding AVU
Wat is een forse stijging van het tarief?
Over welk bedrag denkt u dat we het gaan
hebben?
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Kosten ROVA:
Diverse kosten van Rova worden doorbelast.
Zijn er ook opbrengsten (dividend) door
deelname aan ROVA
Uitbreiding beheer en onderhoud leefomgeving;
wij missen hier de relatie en onderbouwing met
het nog op te stellen Groenbeleidsplan. Geldt

Programma 2
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De introductie van een tarief op leging op PMD containers past niet bij het diftar
uitgangspunt. Daar worden juist alle afvalstromen zo goed als mogelijk gefaciliteerd en alleen
het restafval wordt apart verrekend, dit om de inwoners maximaal te stimuleren om het
restafval te scheiden en niet op één hoop te gooien. Op die manier kunnen zoveel mogelijk
grondstoffen hergebruikt worden.
Het gemiddelde tarief zal met € 50 euro per huishouden moeten stijgen om weer
kostendekkend te worden. Gemiddeld komt dit neer op een tarief van € 224 per huishouden.
In 2016 voor invoering van Diftar was dit
€ 210. Dit betekent een stijging van bijna 7% in 4 jaar tijd.
Maar het betekent ook een stijging van bijna 30% t.o.v.de tarieven van 2017, 2018 en 2019
omdat die alle jaren gelijk gebleven zijn.
Uiteraard moet nog berekend worden hoeveel het vaste tarief en hoeveel het variabele deel
gaat stijgen.
Met areaaluitbreiding wordt bedoeld: de toename aan huishoudens vanwege de nieuwbouw.
De stijging van de kosten bij ROVA zijn vooral het overnemen van de kosten van
papierinzameling van de AVU en de beheer en verwerkingskosten van de milieustraat.
Wat betekenen alle voornoemde verwachte kostenstijgingen voor bedrijven en instellingen in
Woudenberg? Die zijn er niet want bedrijven en instellingen moeten hun eigen
afvalinzameling regelen, dit loopt niet via de afvalstoffenheffing.
Dat is moeilijk te zeggen omdat de aanbesteding momenteel loopt. Op dit moment is het
verwerkingstarief ongeveer €40 per ton. In 2018 hebben we 945 ton restafval afgevoerd. Een
eventuele verdubbeling van het tarief betekent een kostenpost van €37.800 per jaar. Het is
niet te zeggen of dit een realistische schatting is. Uit de aanbesteding zal blijken of het tarief
hoger of lager uitvalt.
Over het jaar 2017 (uitkering 2018) was dit € 71.000.
Over het jaar 2018 (uitkering 2019) is dit € 59.000.
Overigens wordt in de begroting bij afval rekening gehouden met € 60.000
Op dit moment geen relatie. Uitbreiding beheer en onderhoud Leefomgeving betreft groei van
onze gemeente (dienstverlening), areaalvergroting en klimaatverandering.
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ook voor Onderhoud snoei bomen. Graag een
toelichting
Uitbreiding beheer en onderhoud leefomgeving
Wat zijn de gevolgen voor de beeldkwaliteit van
Woudenberg als de extra gevraagde budgetten
met 50% worden verminderd?
Lichtmastreclame
Er is geen reclame mogelijk is op de
lichtmastreclame.
A: Met de lichtmasten, bedoelt u de digitale
aankondigingsboren bij binnenkomst in
Woudenberg?
B: Indien correct, wie binnen de gemeente
verkoopt deze reclame
C: De bestaande lichtmasten zijn inderdaad niet
ideaal voor reclame, is het te overwegen ze te
vervangen voor een beter alternatief die wel
deze reclame inkomsten kan genereren?
Niet doorgaan lichtmastreclame
Is dit aspect bij de vernieuwing van de
lichtmasten de afgelopen jaren gewoon over het
hoofd gezien?

Het waarborgen van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (sober en doelmatig) komt
in het gedrang.
Nee, met de lichtmasten worden de lantaarnpalen bedoeld
n.v.t.
De investering om een aantal masten te vervangen, zodat er reclame aan bevestigd kan
worden, weegt niet op tegen de potentiële reclame inkomsten. Het doel uit de
bezuinigingsdialoog “inkomsten genereren” wordt dan niet gehaald.
Bij de uitvraag is inderdaad geen rekening gehouden met het bevestigen van reclame
lichtbakken aan de masten. Hierdoor zijn de masten niet sterk genoeg om de lichtbak reclame
aan de mast te bevestigen (de wind belasting is te hoog).
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Hogere kosten afval
Er worden drie factoren genoemd die leiden tot
het hogere bedrag van € 250.000. Omdat deze
kosten een-op-een worden doorbelast in de
afvalstoffenheffing ontvangen wij graag een
specificatie van deze € 250.000 over 1. de
mogelijke extra verwerkingskosten, 2. de
rijksbelasting op brandbaar afval en 3. de
investeringen van ROVA.

Hogere kosten afval
De extra verwerkingskosten voor GFT- en
restafval zijn nog onzeker en gaan sowieso pas
in op 1 januari 2021. Wat is de reden om deze
toch al in 2020 op te voeren?

De stijging van de kosten voor de afvalinzameling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een
aantal factoren:
1. De stijging van de landelijke afvalverbrandingsbelasting op (grof)restafval. (AVU) (+42K)
2. Extra kosten voor o.a. beheer en verwerking afval milieustraat. ROVA (+44K)
3. Extra doorbelasting in tarieven vanuit gemeente. (+56K)
4. Wegvallen opvangen tekorten via voorziening (+76K
5. Dalende opbrengsten voor PMD en oud papier (+40K)
6. Vanaf 1 jan 2021 moeten we in AVU verband een nieuw contract afsluiten voor de
verwerking van restafval en gft. Op dit moment hebben we een zeer laag verwerking
tarief. De verwachting is dat dit zal gaan stijgen in het nieuwe contract. Dit is nog niet
verwerkt in de extra kosten
Doordat Woudenberg meer inwoners krijgt vanwege de nieuwbouw zullen de totale kosten
van ROVA stijgen. Echter de kosten per huishouden zullen daardoor niet substantieel stijgen.
Het is bedoeld om aan te geven dat er een kostenstijging wordt verwacht de komende jaren
maar dit is nog niet verwerkt in de € 250.000.
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Dekking rente, afschrijving en overig via
afval en riolering
Uit de toelichtende tekst en de samenvattende
tabel maken wij op dat de financiële effecten
van € 55.000 tot € 75.000 positief zijn (lagere
kosten). Klopt dit? Aangezien de kosten voor
afval en riolering kostendekkend worden
doorbelast aan de inwoners dan zou dit moeten
leiden tot lagere belastingen. Waarom worden
deze lagere kosten niet doorberekend aan onze
inwoners?
De investering van de gemeente in de
milieustraat zijn via een verdeelsleutel opnieuw
toegerekend aan afval en riolering. Op blz. 12
staat geschreven dat een groot deel van de
investeringen zijn betaald door ROVA en is
verwerkt in hun tarieven. Is de onderbouwing
van deze extra kosten dan juist?
Kosten ROVA
U geeft aan dat de ROVA geïnvesteerd heeft in
de milieustraat + de kosten stijgen van de
areaal uitbreiding. Jaarlijks resulterende in een
tekort van 250.000
A: Indien correct is de gemeente mede
aandeelhouder van de ROVA, correct?
B: In de begroting zal een bedrag aan
winstdeling/overschot zijn/worden uitgekeerd
aan de gemeente, is dat correct.
C: wat is de hoogte van dat bedrag?

Het gaat hier niet om lagere kosten. Alle extra kosten zoals de extra afschrijvingskosten zit in
de genoemde € 250.000. Daarnaast brengen de extra kosten ook extra indirecte kosten met
zich mee zoals BTW en overhead. Deze kosten dienen ook in de tarieven meegenomen te
worden. Zeker de BTW kosten want hier is in het verleden bij de invoering van het
compensatiefonds een flink bedrag voor compensabele BTW uit de algemene uitkering
gehaald.
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D: De winst van de ROVA was in 2018 5,784
mio, is dat correct.
E: Waarom stijgen de kosten zo exceptioneel,
daar de ROVA geen winstoogmerk heeft en een
resultaat, positief van meer dan 5 mio laat zien?

De onderbouwing is juist. Een aantal investeringen wordt door ROVA bekostigd en een aantal
(uiteraard andere) rechtstreeks door de gemeente. Beiden zijn verwerkt in het tarief.

Voor opsomming van de toename van € 250.000 zie eerdere beantwoording.

Dit is correct.
Dit is correct en vindt plaats in de vorm van een dividend uitkering.
Dit kan per jaar veranderen en is afhankelijk van de gerealiseerde winst bij ROVA. Over het
jaar 2017 (uitkering 2018) was dit € 71.000. Over het jaar 2018 (uitkering 2019) is dit
€ 59.000. In de begroting ramen we € 60.000.
Dat is correct.
De stijging van de ROVA kosten komt door overheveling van de kosten van inzameling oud
papier en beheer en verwerking van de afvalstromen op de milieustraat. Dit zijn gevolgen van
ons beleid en niet zozeer autonome kostenstijgingen van de ROVA.
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Beleidsplan VRU 2020 en verder
Hier wordt benoemd dat de VRU de ambitie
heeft om geen aanvullende bijdrage te vragen
terwijl bij “Veiligheidsregio Utrecht” (zelfde
bladzijde staat dat de financiële bijdrage van
gemeenten zal stijgen). Hoe zit het nu, gaan we
nu wel of niet meer betalen aan de VRU, en
hoeveel is de verwachting?
“Gemeenten moeten straks zelf verkennend
onderzoek doen naar meldingen, die alle
inwoners kunnen doen (en waar dus ook een
meldpunt voor moet zijn).” Wanneer komt het
meldpunt en heeft de gemeente genoeg
(analyse)capaciteit om opvolging te geven aan
dergelijke meldingen? Zo nee, wat betekent dit
voor de kosten?
Het rijk trekt structureel extra geld uit voor de
GGZ. In hoeverre heeft dit een relatie met wat
hier beschreven staat, met name in financieel
opzicht?
Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg
U geeft aan dat de gemeente na 2020 zelf
verkennend onderzoek dient te doen naar
meldingen
A: Welke afdeling binnen de gemeente gaat
deze taak op zich nemen

De stijging van de bijdrage aan de VRU heeft te maken met nieuwe wettelijke verplichtingen
en loon- en prijsstijgingen. Voor de periode van het beleidsplan 2020 en verder wil de VRU
geen aanvullende bijdrage vragen voor nieuw beleid.
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B: vallen deze taken binnen de huidige expertise
van deze afdeling
C: Worden er extra kosten gemaakt op basis
van deze nieuwe regeling
D: Zijn deze kosten voorzien
Programma 3 Veiligheid
Bladzijde 14 | VVD

BIBOB
U geeft aan dat er verdere uitbreiding van de
wet BIBOB in voorbereiding zijn.

Inwoners en bedrijven kunnen via veiligheid@woudenberg.nl een melding doen van een
vermoeden van ondermijning. In samenwerking met het Regionaal Expertise- en
Informatiecentrum wordt de analyse gemaakt en op basis daarvan worden verdere stappen
ondernomen. Wij verwachten niet dat dit extra capaciteit vergt alleen een gedegen
voorbereiding van het advies aan de Landelijk Bureau Bibob.

Het Rijk stelt structureel een bedrag beschikbaar van circa van € 13.000,- voor de uitvoering
van de nieuwe wet. Het is momenteel niet bekend of dit bedrag afdoende is.
-

In de tweede helft van 2019 wordt een voorstel aangeboden aan het college van B&W over de
WvGGZ en de consequenties hiervan. Hierin wordt de invulling van de taken en
verantwoordelijkheden meegenomen. Via de ingekomen stukken wordt u hierover
geïnformeerd.
Zie bovenstaand antwoord.
Momenteel zijn de financiële consequenties nog niet bekend.
De kosten van de wet kunnen naar verwachting worden gedekt uit het bedrag dat structureel
beschikbaar wordt gesteld door het Rijk.
-
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A: De raad heeft in november 2018 besloten
2000 euro ter beschikking te stellen voor de
aanvragen van adviezen voor de BIBOB, zijn
deze 2000 euro ook toereikend voor de verdere
uitbreiding van de BIBOB
B: Is het te voorzien met de uitbreidingen dat er
meer taken uitgevoerd dienen te worden

Naar verwachting is uitbreiding afdoende. Als de omvang van verdere uitbreidingen bekend
is, verwachten wij hier meer duidelijkheid over te hebben.
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C: Waar komen deze taken / uitbreidingen te
liggen
D: Wat zou het mogelijke financiële effect zijn
van deze uitbreiding voor de Gemeente.
De gemeente moet meer lijkschouwingen doen
waarvan de kosten niet op derden te verhalen
zijn. Welke toelichting kunt u hierbij geven, o.a.
op de aangegeven kosten?

“Bestuursorganen krijgen meer bevoegdheden
om zelf onderzoek te doen en het Landelijk
Bureau Bibob kan verzoeken om advies, afwijzen
als het bestuursorgaan zijn mogelijkheden voor
eigen onderzoek onvoldoende heeft benut.” Is er
een inschatting wat voor impact dit kan hebben
op de kosten?
In welke gevallen moet de gemeente opdraaien
voor de kosten van lijkschouwingen?
Onder welk programma vallen de kosten voor de
BOA? Stijgen of dalen deze? Deze zien wij
namelijk niet terug in het financiële overzicht op
Bladzijde 15.
Lijkschouwingen
Wanneer komen de kosten van lijkschouwingen
voor rekening van de gemeente?

Na de invoering van de wijzigingen van de wet kan de gemeente Woudenberg zelf bepalen of
zij deze wijzigingen opneemt in de lokale beleidsregels Wet Bibob. Hierover ontvangt u een
voorstel.
De taken liggen bij de beleidsadviseur integrale veiligheid.
Momenteel is het niet bekend of de wetswijzigingen financiële consequenties heeft voor de
gemeente.
De gemeente heeft op basis van de wet op de lijkbezorging enkele verplichtingen, zoals de
gelegenheid verschaffen tot het doen van schouwen van lijken en het benoemen van een of
meer gemeentelijke lijkschouwers. De kosten zijn de lijkschouwing, forensische verrichtingen
en het vervoer naar het mortuarium en deze worden in rekening gebracht bij de gemeente
waar het lijk is aangetroffen. De wet biedt de mogelijkheid de kosten te verhalen op de
nalatenschap en op de bloed- en aanverwanten. Momenteel maken wij geen gebruik van deze
mogelijkheid.
In samenwerking met het Regionaal Expertise- en Informatiecentrum wordt de analyse
gemaakt en op basis daarvan worden verdere stappen ondernomen. Wij verwachten niet dat
dit extra capaciteit vergt alleen een gedegen voorbereiding van het advies aan de Landelijk
Bureau Bibob.

De kosten zijn de lijkschouwing, forensische verrichtingen en het vervoer naar het
mortuarium en deze worden in rekening gebracht bij de gemeente waar het lijk is
aangetroffen. De wet biedt de mogelijkheid de kosten te verhalen op de nalatenschap en op
de bloed- en aanverwanten. Momenteel maken wij geen gebruik van deze mogelijkheid.
De personeelskosten van de Boa vallen onder programma 3. De kosten blijven in principe
gelijk met uitzondering van de cao-kosten, zoals deze staan beschreven in de programma 5.
De kosten zijn de lijkschouwing, forensische verrichtingen en het vervoer naar het
mortuarium en deze worden in rekening gebracht bij de gemeente waar het lijk is
aangetroffen.
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Ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid.
Het gaat hier - naar we aannemen - ook om de
in Hoofdstuk 1 genoemde klimaatadaptatie?
U noemt het een expeditie die samen met
maatschappelijke partners en inwoners wordt
ingezet. Hoe verwacht u dat de daarmee
gepaard gaande kosten waar het de gemeente
betreft worden betaald? Zullen de in de
begroting opgenomen bedragen voldoende zijn?
Omgevingswet m.n. alinea over Food Valley
In hoeverre is al duidelijk of er kan worden
aangesloten bij 1 van de pijlers van de regiodeal
van Food Valley?
Verduurzamen woningen
U heeft 15.000 structureel extra nodig voor dit
project
A: is deze 15.000 euro per jaar of eenmalig
B: Gezien het feit dat de kosten voor de burger
nihil zijn en indien men van commerciële
bedrijven gebruik maakt men wel dient te
betalen, is het dan een overweging om
inkomsten te gaan genereren.
C: het model no cure, no pay onderzoeken, bij
een succesvolle transitie van de woning een
tarief vaststellen voor de burger.
Aangegeven wordt dat voor het verduurzamen
van woningen een structureel budget gevraagd
wordt van € 15.000. Is dit een bedrag per
woning, of moet dit anders gelezen worden?
Mocht dit laatste het geval zijn: wat wordt
bedoeld?

De wet biedt de mogelijkheid de kosten te verhalen op de nalatenschap en op de bloed- en
aanverwanten. Momenteel maken wij geen gebruik van deze mogelijkheid.
Klimaatadaptatie is onderdeel van duurzaamheid, maar de invulling en uitvoering van
klimaatadaptatie wordt ingevuld bij programma leefomgeving.
De kosten voor de energietransitie zijn kosten die door iedereen gedragen zullen moeten
worden. Omdat dit onderwerp in ontwikkeling is en het klimaatakkoord nog niet definitief is,
is het nu lastig in te schatten wat de kosten voor de gemeente zullen zijn. In de
onderhandelingen rond het Klimaatakkoord is ingezet op procesgelden voor gemeenten. Voor
zover we de kosten voor de komende jaren kunnen overzien, bijvoorbeeld voor het project
‘Energie in Woudenberg’ en het opstellen van een warmtevisie, zijn deze kosten opgenomen.
Voor de overige kosten zal bij de raad budget worden aangevraagd wanneer dit noodzakelijk
blijkt te zijn.
Er loopt momenteel een onderzoek. We verwachten binnenkort duidelijkheid te krijgen.

structureel
De kosten van de inwoner zijn nihil in de onderzoeksfase. Wanneer zij overgaan tot het
nemen van maatregelen, zijn de kosten niet meer nihil. De kosten die gemaakt worden door
de gemeente zijn voor het ontzorgen en verleiden van de woningeigenaar. Door in te zetten
op energiebesparing wordt de vraag naar energie minder. Dit betekent dat er minder
duurzame energie hoeft worden opgewekt.
Een differentiatie in OZB ter vergroening staat op gespannen voet met de rechtsgrond en het
karakter van de OZB. Verder onderzoek naar de financieringsmogelijkheden van het
verduurzamen voor woningbezitters wordt op dit moment binnen de regio uitgevoerd. Hierbij
worden verschillende financieringsmodellen onderzocht en uitgewerkt.
Nee, dit is niet per woning, maar voor het ondersteunen van het proces. Hier worden
klantreizen voor ontwikkeld (o.a. met onderhouden website, informatieavonden,
communicatiematerialen, beschrijven van referentiewoningen, betrekken van lokale partijen,
energiecoaches, aansturing, etc.) om het de huiseigenaar zo makkelijk mogelijk te maken om
hun woning te verduurzamen.
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Omgevingswet
Gesteld wordt dat er de komende tijd,
vooruitlopend op de ingangsdatum van de
Omgevingswet diverse beleidsnotities moeten
worden herzien. Welke notities zijn dit?
Verduurzamen van woningen. Welk deel van de
kosten is bestemd voor het energieloket en welk
deel voor het verduurzamen van woningen. En
daar op aansluitend. Betekent dit dat bewoners
subsidie kunnen krijgen voor het verduurzamen
van hun woningen?

Zie ook het plan van aanpak Omgevingswet. Het gaat o.a. om geluid-, geur-, welstands- en
archeologiebeleid, maar ook om het bouwbeleidsplan en de cultuurhistorische waardenkaart.
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“Voor verduurzaming woningen (inclusief
energieloket) wordt structureel een budget
gevraagd van € 15.000.” Wordt dit bedrag
gebruikt voor het inrichten van het loket? Of
moet hier ook het verduurzamen uit worden
gefinancierd? En hoeveel adviezen kunnen met
dit budget worden verstrekt?
Aangezien de kosten voor de RES en de
Warmtevisie nog ongewis zijn: is het niet
verstandig om hierop voor te sorteren met een
nieuw te creëren reserve Energietransitie?
Verduurzamen van woningen
Wat is de afweging geweest om vooruitlopend
om het nieuwe duurzaamheidsplan nu al het
structurele budget van € 15.000 op te nemen
voor de wijkgerichte aanpak?
Warmtevisie
Deze visie moet iedere 5 jaar worden
geactualiseerd. Welke mogelijkheden zijn er om
dit budget direct een structurele vorm te geven
(activeren en afschrijven of juist een
voorziening)?
Omgevingswet
Wat is de relatie tussen het de relevante
onderdelen van het manifest van Salentein en

Bewoners kunnen van de gemeente subsidie krijgen voor een energieadvies waarbij wordt
bekeken welke maatregel voor de woning het meest effectief is (qua kosten en energie). Voor
de maatregelen zelf heeft de gemeente geen subsidies, maar zijn er landelijke subsidies.
Voor de kosten worden klantreizen ontwikkeld (o.a. met onderhouden website, informatieavonden, communicatiematerialen, beschrijven van referentiewoningen, betrekken van lokale
partijen, energiecoaches, aansturing, etc.) om het de huiseigenaar zo makkelijk mogelijk te
maken om hun woning te verduurzamen.
Zie hierboven.
In dit bedrag zit de subsidie voor het energieadvies opgenomen (momenteel €2400). Voor dit
bedrag kunnen 40 adviezen worden verstrekt.

Het vormen van een reserve is een bevoegdheid van de raad. Op dit moment is nog niet
duidelijk hoeveel geld er beschikbaar moet komen. Zodra dit bekend is, kan via een
raadsvoorstel gevraagd worden of en wat voor reserve er gecreëerd moet worden en hoe
hoog deze moet zijn.
Dit is een project dat al loopt. Hiervoor was de afgelopen jaren VNG-subsidie voor
beschikbaar. Het project draait dus al en kan voor dit bedrag worden voortgezet.

Op plannen en visies mag niet afgeschreven worden. Het jaarlijks toevoegen aan een reserve
en de kosten van het opstellen dekken uit de reserve is de enige mogelijkheid om de
jaarlijkse kosten structureel vorm te geven. Overigens hoeft dit niet een specifieke reserve te
zijn maar mag ook uit de algemene reserve.
Indien wij aan kunnen sluiten bij het Manifest van Salentein (en daarmee bijvoorbeeld ook bij
het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij van de Regio FoodValley) dan is dit van
invloed op ons, in het kader van de Omgevingswet te herzien beleid voor Luchtkwaliteit en op
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de Omgevingswet?
Regionaal georiënteerde landbouw
U geeft aan kansen te zien voor Regionaal
georiënteerde landbouw, en verbreding. Kunt u
specifieker zijn in wat u hiermee bedoeld?
Overige ontwikkelingen; EBU Bijdragen
Kunt u concrete resultaten geven voor
Woudenberg als gevolg van samenwerking met
de EBU?
Vergunning Verlening Toezicht en Handhaving.
Door overdracht van taken ihkv asbest naar de
RUD worden jaarlijkse meerkosten van €
129.000 voorzien, waarop bij de gemeente
slechts € 26.000 aan besparingen staan. Vraag:
graag toelichten waarom er per saldo een
dergelijk hoog bedrag aan meerkosten is.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
De bijdrage aan de RUD stijgt exponentieel. Zijn
er mogelijkheden om deze uitgaven te
temporiseren of anders te verdelen over de
komende begrotingsjaren?
Vergunningverlening, toezicht & handhaving
De eerste kamer heeft het verbod op
asbestdaken per 2028 afgewezen, met name de
kosten voor eigenaren. Is de aanname dan
correct dat de kosten binnen het RUD gaan
dalen?
Vergunningverlening, toezicht & handhaving
De kosten voor de gemeente dalen 26.000 euro
door het overdragen van de taken naar de RUD.
De kosten van de RUD stijgen 129.000 voor de
gemeente
A: Meer en complexere aanvragen maken de
RUD duurder, is daar de stijging van 129.000 op
gebaseerd?
B: Is het mogelijk deze taken NIET over te
dragen aan de RUD, geen 129.000 te betalen en

bijvoorbeeld het bieden van ruimte voor innovatie door agrarische bedrijven.
Bekend is dat agrarische bedrijven onder druk staan. De wetgeving wordt strikter en de
keuze is vaak tussen schaalvergroting of stoppen. Verbreding en samenwerking binnen de
regio (in het kader van de kringlooplandbouw) bieden perspectief voor ondernemers.
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EBU heeft onlangs voor Regio Amersfoort de Economische Monitor Regio Amersfoort
opgesteld. Hiermee is voor de gemeenten niet alleen inzicht in de eigen economische stand
van zaken mogelijk, maar kan er ook een vergelijk worden gemaakt met andere gemeenten,
de provincie en Nederland. (voor de toekomst worden ontwikkelingen inzichtelijk)
Zie RV Budgetaanvraag uitbreiding VTH-taken RUD Utrecht d.d. 11 juli 2019

Voor vergunningverlening of meldingen activiteiten besluit geldt de wettelijke verplichting om
in behandeling te nemen.
Toezicht en handhaving: is al geprioriteerd aan de hand van de risicomatrix.
Zie RV Budgetaanvraag uitbreiding VTH-taken RUD Utrecht d.d. 11 juli 2019
Nee, want de kosten van de RUD komen voort uit de wijziging in het BOR (Besluit
omgevingsrecht) en gaan over asbesttaken. Dit gaat veelal om sloopmeldingen en niet om
het verwijderen van asbestdaken.

Zie RV Budgetaanvraag uitbreiding VTH-taken RUD Utrecht d.d. 11 juli 2019
Er is alleen een verplichting om VTH-basistaken uit het packagedeal over te dragen aan een
Omgevingsdienst. Plustaken zouden kunnen worden teruggelegd bij de gemeente.

Onderwerp | Bladzijde

Vraag

Antwoord

| Fractie
Programma 4 Ruimte,
wonen en ondernemen
Bladzijde 18 | PvdA-GL
Programma 4 Ruimte,
wonen en ondernemen
Bladzijde 18/19 | PvdAGL

de 26.000 in stand te houden als kosten?
Welke activiteiten hebben het extra budget van
€ 129.000 nodig in het kader van
asbestbestrijding?
Bij welke activiteiten ten behoeve van
Woudenberg is de EBU de afgelopen jaren
betrokken? Wanneer kan de evaluatie hiervan
tegemoet gezien worden?
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Asbestdaken
Wij zien dat er andere gemeenten zijn die het
verwijderen van asbestdaken subsidiëren.
Waarom doet Woudenberg dat niet?
EBU-bijdrage
Wat heeft de EBU Woudenberg de afgelopen
jaren concreet opgeleverd? En wat is de
onderbouwing van de hogere bijdrage?

Programma 4
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Bladzijde 18/19 | SGP

EBU-bijdrage
Wat is/wordt de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij? Wie gaan hierin
participeren en welke investeringen/taken gaat
deze ROM uitvoeren?
Actualisatie beleidskaart Archeologie en
NGE
Wat is de reden om deze actualisatie reeds in
2020 te doen en niet straks mee te pakken bij
de daadwerkelijke invoering van de
Omgevingswet?
Wanneer lopen de EBU-afspraken af? Wanneer
staat de evaluatie gepland? Waarom wordt
voorlopig een bedrag gevraagd voor EBU als
voortzetting nog punt van evaluatie wordt?
Over de Actualisatie beleidskaart Archeologie en
NGE: Ligt hier nog synergie en wellicht een
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Zie RV Budgetaanvraag uitbreiding VTH-taken RUD Utrecht d.d. 11 juli 2019
EBU heeft onlangs voor Regio Amersfoort de Economische Monitor Regio Amersfoort
opgesteld. Hiermee is voor de gemeenten niet alleen inzicht in de eigen economische stand
van zaken mogelijk, maar kan er ook een vergelijk worden gemaakt met andere gemeenten,
de provincie en Nederland. (voor de toekomst worden ontwikkelingen inzichtelijk)
Evaluatie van de EBU zal in de 2e helft van 2019 plaatsvinden.
Dit is primair de verantwoordelijkheid van eigenaren. Bovendien heeft de eerste kamer het
verbod op asbestdaken per 2028 afgewezen.
EBU heeft onlangs voor Regio Amersfoort de Economische Monitor Regio Amersfoort
opgesteld. Hiermee is voor de gemeenten niet alleen inzicht in de eigen economische stand
van zaken mogelijk, maar kan er ook een vergelijk worden gemaakt met andere gemeenten,
de provincie en Nederland. (voor de toekomst worden ontwikkelingen inzichtelijk)
De gevraagde bijdrage is altijd € 1,- per inwoner geweest. Wij zijn echter gestart met een
bijdrage van € 0,50 per inwoner tijdelijk vanuit het economie budget. Structureel past dat
niet in de uitgangspunten van de EBU.
Een ROM investeert met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en
herstructureert bedrijventerreinen. Ze verstrekt risicokapitaal aan ondernemers en kan zelfs
aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleidt ze ondernemers in hun
bedrijfsvoering en stimuleer zij ondernemers om zich in de regio te vestigen. Aan de
uitwerking van de ROM voor de Regio Amersfoort wordt nog gewerkt.
Wij hebben de keuze gemaakt om het beleid op orde te hebben om het moment dat de
Omgevingswet in werking treedt. Zodat de oplegger van de structuurvisie samen met het
actuele beleid het kader kan zijn voor het omgevingsplan. Dit zodat er in 2021 met actueel en
omgevingswetproof beleid tot een eerste omgevingsplan kan worden gekomen.
Het convenant met de EBU eindigt 31 december 2019.
Evaluatie van de EBU zal in de 2e helft van 2019 plaatsvinden.
Het college wil een evaluatie meenemen in haar besluit over de voortzetting van deelname
EBU/ROM. Bij een positieve evaluatie is budget nodig voor 2020.
De bodemkaart gaat over de kwaliteit van gronden (de mate waarin deze elders herbruikbaar
zijn) en gaat veelal om werkzaamheden van de afgelopen jaren die effect hebben op de

Onderwerp | Bladzijde

Vraag

Antwoord

kostenvoordeel richting de bodemkaart die de
RUD gaat opleveren?
Binnen de ontwikkeling geeft u aan bij punt 1
dat bestaande functie zich meer verplaatsen
naar de leverancier. Dat is correct, dat betekend
ook dat het aantal FTE wat on premisse is
binnen de gemeente en betaald door de
gemeente zal dalen. Is dat correct en wat dan in
FTE en in euro de daling.
U geeft aan 60.000 euro extra nodig te hebben,
structureel, o.a. voor hardware en software.
Daarvoor geeft u aan dat alles zich verplaatst
naar de leverancier. Dus de aanschaf van
hardware dus minder relevant is. Wat is de
verhouding in deze 60.000 euro tussen
hardware en software?
“Leveranciers geven (last minute) aan
applicaties niet door te ontwikkelen en niet meer
te ondersteunen.” De woorden ‘last minute’ zijn
intrigerend. Geen softwareontwikkelaar geeft dit
last minute door, aangezien het vaak gaat om
licenties. Heeft de gemeente de looptijd van alle
licenties wel scherp in kaart? Is de gemeente
niet gewoon te laat met het aanbesteden van
vervolgontwikkelingen?
Informatisering en Automatisering
Opnieuw wordt structureel budget (€ 60.000)
gevraagd voor de doorontwikkeling van software
en hardware. Bij de eerdere budgetaanvragen
hebben wij reeds gevraagd naar de
efficiencywinst bij dergelijke investeringen.
Blijken die er in de praktijk helemaal niet te
zijn?

kwaliteit. Het is een totaal ander onderzoeksveld dan de archeologische beleidskaart, welke
zich richt op de kennis van het verre verleden van het grondgebied.
Het is correct dat na transitie het technisch applicatiebeheer daalt omdat dit verplaatst naar
de leveranciers van de oplossing.
Afhankelijk van het transitietempo is minder capaciteit nodig voor het technisch
applicatiebeheer. De benodigde capaciteit voor functioneel applicatiebeheer neemt toe.
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De verhouding is 15% hardware en 85% software.

De gemeente heeft de looptijd van de licenties in kaart en is op tijd met aanbesteden van
vervolgontwikkelingen.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van I&A in de kadernota (on premise naar
cloud, leveranciers, common ground en transitie) wordt opnieuw budget gevraagd.
Efficiencywinst uit eerdere budgetaanvragen: de ICT-exploitatiekosten zijn in 2018 niet
gestegen, continuïteit van dienstverlening en de kwaliteit van de ICT is geborgd, de
uitbreiding van e-dienstverlening (aan inwoners) loopt, we spelen tijdig in op en voldoen aan
de ontwikkelingen/wetgeving geschetst in onze visie op dienstverlening en de digitale
overheidsagenda 2020.
Inwoners hebben meer mogelijkheden het contact met de gemeente digitaal af te handelen.
Aan de ‘achterkant’ zorgen we voor minder handmatige werkzaamheden en meer
automatisering van processen.
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Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Graag ontvangen wij een nadere onderbouwing
van de absolute noodzaak voor het significante
extra bedrag van € 160.000 en de 2 fte? Dit
gelet op de omvang van de bezuinigingsopgave
zoals die elders in deze Kadernota wordt
vastgesteld. Vragen de beschreven opgaven niet
juist op een ‘de organisatie’: naar flexibiliteit
met minder fte?
Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Vragen de beschreven opgaven niet juist om een
‘de organisatie’: naar anders, naar meer
flexibiliteit en juist eerder minder dan meer fte?

We werken in en voor ons dorp aan complexe opgaven waaronder de inzet op
energietransitie, ontwikkeling van het landelijk gebied, de nieuwe omgevingswet en de
versnelling van de transformatie in het sociaal domein en de steeds stengere eisen voor
informatieveiligheid en automatisering. Daarnaast groeit onze gemeente en dit leidt tot meer
dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Deze ontwikkelingen, samen met de al langdurig ervaren te hoge werkdruk en de
toegenomen arbeidsmobiliteit maken het noodzakelijk dat we de formatie (structureel)
uitbreiden met 2 fte (=€160.000). Deze uitbreiding kan ook flexibel worden ingezet, zoals
beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering.
We werken in en voor ons dorp aan complexe opgaven waaronder de inzet op
energietransitie, ontwikkeling van het landelijk gebied, de nieuwe omgevingswet en de
versnelling van de transformatie in het sociaal domein en de steeds stengere eisen voor
informatieveiligheid en automatisering. Daarnaast groeit onze gemeente en dit leidt tot meer
dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Deze ontwikkelingen, samen met de al langdurig ervaren te hoge werkdruk en de
toegenomen arbeidsmobiliteit maken het noodzakelijk dat we de formatie (structureel)
uitbreiden met 2 fte (=€160.000). Deze uitbreiding kan ook flexibel worden ingezet, zoals
beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering
Bijdrage aan kwaliteit van dienstverlening en beheersbaar houden van kosten wordt gezocht
in bijvoorbeeld het verkleinen van veiligheids-/privacyrisico’s, kwaliteit en continuïteit van
systemen en dienstverlening, het verkorten van doorlooptijd, de mogelijkheid om 5
werkdagen per week persoonlijk én/of tijd- en plaats onafhankelijk digitaal zaken te kunnen
doen met de gemeente én de dienstverlening plaats onafhankelijk te kunnen uitvoeren.
We werken in en voor ons dorp aan complexe opgaven waaronder de inzet op
energietransitie, ontwikkeling van het landelijk gebied, de nieuwe omgevingswet en de
versnelling van de transformatie in het sociaal domein en de steeds stengere eisen voor
informatieveiligheid en automatisering. Daarnaast groeit onze gemeente en dit leidt tot meer
dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Deze ontwikkelingen, samen met de al langdurig ervaren te hoge werkdruk en de
toegenomen arbeidsmobiliteit maken het noodzakelijk dat we de formatie (structureel)
uitbreiden met 2 fte (=€160.000). Deze uitbreiding kan ook flexibel worden ingezet, zoals
beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit is een structurele uitbreiding die zowel in de
flexibele schil of met uitbreiding van personeel in dienst kan worden ingezet.
Dat betekent dat de organisatie minder formatieve ruimte heeft om uitvoering te geven aan
haar taken en de werkdruk (als gevolg van wettelijke vereisten en wettelijke dan afgesproken
termijnen) verder zal toenemen. Dit kan leiden tot meer uitval en minder tevreden inwoners
en medewerkers.
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In hoeverre dragen de ontwikkelingen op het
gebied van informatisering en automatisering bij
aan de verhoging van de kwaliteit van de
dienstverlening en besparing van kosten op
termijn?
Er is 2 fte uitbreiding aan loonkosten nodig ten
behoeve van de dienstverlening. In hoeverre is
dit een structurele uitbreiding of een uitbreiding
in de flexibele schil voor een (kalender)jaar?
Hoe worden deze 2 fte concreet ingevuld?

Ontwikkelingen op gebied van bedrijfsvoering
Wat zijn de kwalitatieve consequenties indien
gekozen wordt voor 1 FTE i.p.v. 2 FTE wetende
dat dit €80.000 aan kosten scheelt
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Externe voorzitter raadscommissie
Klopt het dat we gelet op de besluitvorming in
de Eerste Kamer dit extra budget voorlopig niet
nodig hebben?
In hoeverre zijn er softwarematig voordelen te
behalen zijn als Woudenberg samen met
gemeenten optrekt (die we bijvoorbeeld uit
Gemeenschappelijke Regelingen kennen)?

Dat klopt inderdaad.
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De Erkende Maatregelenlijst is inmiddels herzien
en reeds in april gepubliceerd op Infomil.nl.
Graag aanpassen in de tekst.
Om de ontwikkelingen op het gebied van
informatisering en automatisering te kunnen
managen vraagt u budget voor nieuwe
applicaties en uitbreiding in FTE. Alles met het
doel, zo lezen wij, om het geheel ook efficiënter
te maken. Welke besparingen verwacht u dan op
langere termijn?

De vergoedingen voor raadsleden zijn wettelijk
fors gestegen. Op Bladzijde 24 staat dat de
inschatting is dat we EUR 60k vanuit het Rijk
gecompenseerd krijgen. De raadsperiode en de
verhoging is gestart in 2018, waarom geldt de
compensatie niet vanaf 2018?

Waar mogelijk wordt met de samenwerkende gemeenten ingekocht (bijv. software
belastingsamenwerking, informatieveiligheid, VNG staffelkorting Microsoft licenties).
Inkoopvoordeel op software wordt nauwelijks behaald vanwege verschillen in looptijd van
contracten, softwarelandschap, softwareversies, ontwikkelingstempo of –niveau. Meestal
worden de licentiekosten door de leverancier bepaald op basis van het inwoneraantal.
Dit wordt aangepast in de kadernota voor de definitieve besluitvorming.
Om in de pas te kunnen blijven met de geschetste ontwikkelingen op het gebied van I&A in
de kadernota (on premise naar cloud, leveranciers, common ground en transitie) wordt budget
aangevraagd voor hogere exploitatielasten, frictiekosten, koppelingen en digitale
transformatie.
De uitbreiding in FTE. is noodzakelijk omdat onze organisatie in en voor ons dorp werkt aan
complexe opgaven: de inzet op energietransitie, ontwikkeling van het landelijk gebied, de
nieuwe omgevingswet en de versnelling van de transformatie in het sociaal domein en de
steeds stengere eisen voor informatieveiligheid en automatisering. Daarnaast groeit onze
gemeente en dit leidt tot meer dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Deze ontwikkelingen, samen met de al langdurig ervaren te hoge werkdruk en de
toegenomen arbeidsmobiliteit maken het noodzakelijk dat we de formatie (structureel)
uitbreiden met 2 fte (=€160.000). Deze uitbreiding kan ook flexibel worden ingezet, zoals
beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering.
Bijdrage aan kwaliteit van dienstverlening en beheersbaar houden van kosten wordt gezocht
in bijvoorbeeld het verkleinen van veiligheids-/privacy risico’s, kwaliteit en continuïteit van
systemen en dienstverlening, het verkorten van doorlooptijd, de mogelijkheid om tijd- en
plaats onafhankelijk digitaal zaken te kunnen doen met de gemeente én de dienstverlening
plaats onafhankelijk te kunnen uitvoeren.
In 2018 hebben we via de algemene uitkering ook een compensatie ontvangen. Deze is
verwerkt in de jaarrekening 2018
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Raadsvergoedingen
Mede gelet op het feit dat bijna de helft van de
raadsvergoedingen als loonbelasting weer
terugvloeit naar het Rijk en het Rijk er op deze
wijze juist extra geld aan over houdt: wat
kunnen we hier als gemeente(raad) mee richting
het Rijk?
Cao personeel
Het gelijk trekken van de verlofregeling (kosten
€ 25.000 vanaf 2021) is een lokale keuze.
Waarom wordt deze keuze gemaakt?

De vergoedingen zijn nu in lijn met die van grotere gemeenten en passend gemaakt voor het
werk dat een raadslid heeft om zijn/haar taak goed uit te voeren. Dat hier ook loonbelasting
over geheven wordt is logisch want het betreft hier ook werkzaamheden. Hier kunnen wij
niets mee naar het rijk.
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Door een extern bureau wordt een rapportage
opgesteld m.b.t. het mogelijk energieneutraal
maken van de gemeentelijke gebouwen.
Wij missen de kosten voor het opstellen deze
rapportage in de tabel op blz. 23
Ieder programma wordt afgesloten met een
tabel waarin de verschuivingen in de budgetten
zijn weergegeven. Voor het verkrijgen van een
snel overzicht zou het helpend zijn als deze
tabellen in één overzicht worden weergeven.
Wilt u dit overzicht verstrekken? Bij voorbaat
dank!
Wanneer is er inzicht in wat de meicirculaire
2019 voor Woudenberg precies inhoudt en op
welke wijze wordt dit gecommuniceerd met de
raad? In dit tekstgedeelte worden nog meer
inschatting van kosten en vergoedingen van het
rijk genoemd waaruit een zekere mate van
onzekerheid over de bedragen lijkt te bestaan,
bijvoorbeeld de compensatie voor de vergoeding
van raadsleden. Wanneer kan over deze
onzekerheden meer helderheid over worden
gegeven, en hoe worden die uitkomsten gedeeld
met de raad?

Het gelijk trekken van het bovenwettelijk verlof is geen lokale keuze, maar vloeit voort uit de
cao gemeenten 2019. Harmonisatie van het bovenwettelijk verlof biedt uitkomst aan de
behoefte van medewerkers om verlof uren flexibel en naar eigen keus in te zetten, de
arbeidsmobiliteit van medewerkers wordt verhoogd en harmonisatie draagt bij aan de
samenwerking tussen gemeenten. Door de VNG is voorgesteld om de sectorale norm op 1
januari 2021 in de Cao Gemeenten op te nemen.
De kosten worden in 2019 gemaakt en dus verantwoord in de Zomernota 2019.

Dit wordt aangepast in de kadernota voor de definitieve besluitvorming.

In deze kadernota hebben we in tegenstelling tot andere jaren waar mogelijk een voorschot
genomen op de te verwachten verhogingen in de meicirculaire.
De meicirculaire is niet alleen een bedrag voor extra inkomsten maar geeft ook aan waar de
inkomsten voor zijn. Of hier dan ook extra uitgaven tegenover komen en hoe hoog die dan
moeten zijn moet nog in beeld gebracht worden. Ook de inschattingen of er nog tegenvallers
te verwachten zijn bij komende circulaires moet nog gedaan worden.
Zoals gebruikelijk zullen we de meicirculaire verwerken in de begroting 2020.

Onderwerp | Bladzijde

Vraag

Antwoord

Algemene
Dekkingsmiddelen
Bladzijde 24 | GBW

Algemene uitkering Jeugdzorg
Wanneer verwacht het college duidelijkheid over
de exacte hoogte van de extra uitkering? Zijn
hierover al signalen vanuit Den Haag?

De meicirculaire wordt op dit moment geanalyseerd. Zodra we voldoende zekerheid hebben
over de uitkomsten van deze analyse, wordt u hierover geïnformeerd.

Algemene
dekkingsmiddelen
Bladzijde 24 | SGP

Algemene uitkering
De verhoging van de algemene uitkering wordt
becijferd op € 738.000 (2020). Uit de tekstuele
toelichting blijkt een flinke mate van
onzekerheid aan dit bedrag te hangen. In de
berekening van het weerstandsvermogen wordt
hiervan een bedrag van € 221.400 meegenomen
als risicobedrag. Waarom is niet de keuze
gemaakt hierin wat voorzichtiger te begroten?
Inkomsten stijging woningen en inwoners
Tot en met 2022 wordt gerekend met een
toename van 100 woningen en 200 inwoners.
Vanaf 2023 wordt deze verwachting gehalveerd
naar 50 woningen en 100 inwoners, vanwege de
grondpositie van de gemeente. Een hele sterke
afwijking van de Woonvisie met een gemiddelde
woningbehoefte van 90 per jaar. Waarom is
deze keuze gemaakt?
U geeft aan dat dat op basis van de
grondposities van de gemeente de getallen in
2023 worden aangepast naar 50 nieuwe
woningen en 100 nieuwe inwoners
A: In de woonvisie staat de volgende tekst:
In de planperiode 2017 tot en met 2028 bedraagt de
bouwopgave voor onze gemeente op basis van de provinciale
prognose circa 1.150 woningen. Dit betekent een toevoeging
van circa 105 woningen per jaar. Op basis van de uitkomsten
van ons meest recente WBO verwachten we voor de periode
tot 2030 een jaarlijkse woningbouwopgave van 80 tot 100
woningen per jaar. Een uitsplitsing van de verwachte
woningvraag tot 2030 staat hieronder zowel per type als per
eigendomssituatie weergegeven
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Vooruitlopend begroten op te verwachten inkomsten uit een circulaire geeft meer risico omdat
niet altijd bekend is hoe de verdeling van extra middelen uitpakt voor ons als individuele
gemeente. Uiteraard hebben we voorzichtig geraamd maar desalniettemin is het kans
percentage dat het bedrag niet juist is groot. Vandaar het risicopercentage van 60% met het
bijbehorende bedrag van € 221.400

In de Woonvisie is het aantal toe te voegen woningen gesteld op 80-100. Tweejaarlijks wordt
een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening
gehouden met risico’s en onzekerheden op langere termijn. Om deze reden is voor het
bepalen van de inkomsten in 2023 gerekend met een lager aantal woningen, omdat er minder
zekerheden zijn voor de daadwerkelijke realisatie. Dit zegt echter niets over de vastgestelde
ambitie om te voorzien in de woonbehoefte van 80-100 woningen per jaar. Voor wat betreft
het financieel meerjarenperspectief houden we echter ook rekening met onzekerheden om te
voorkomen dat dit perspectief in financiële zin een te rooskleurig beeld geeft
-

In de Woonvisie is het aantal toe te voegen woningen gesteld op 80-100. Tweejaarlijks wordt
een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening
gehouden met risico’s en onzekerheden op langere termijn. Om deze reden is voor het
bepalen van de inkomsten in 2023 gerekend met een lager aantal woningen, omdat er minder
zekerheden zijn voor de daadwerkelijke realisatie. Dit zegt echter niets over de vastgestelde
ambitie om te voorzien in de woonbehoefte van 80-100 woningen per jaar. Voor wat betreft
het financieel meerjarenperspectief houden we echter ook rekening met onzekerheden om te
voorkomen dat dit perspectief in financiële zin een te rooskleurig beeld geeft

Onderwerp | Bladzijde
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B: De kadernota en de woonvisie verschillen,
kunt u uitleggen of wij in deze dat correct lezen.
C: Hoe, mits, correct, kunt u uitleggen aan de
raad wat hier niet goed gaat?
Inkomsten door toename woningen en inwoners.
Gezien de grondpositie van de gemeente nu
wordt de toename van het aantal woningen in
2023 nu geschat op 50 daar waar in de
structuurvisie 100 is vastgelegd. Waarom treedt
er vertraging op in de grondverwerving?

Zie beantwoording bij A

| Fractie

Programma 5
Dienstverlening
Bladzijde 25 | GBW

Hoofdstuk 4
Bezuinigingsopgave
Bladzijde 27 | GBW

Hoofdstuk 4
Bezuinigingsopgave
Bladzijde 27 | GBW

Bezuinigingsopgave van jaarlijks € 250.000
Voorgesteld wordt dat de Raad kaders aangeeft
voor een bezuinigingsronde die € 250.000 per
jaar zou moeten opleveren. De volgende vragen
daarover:
1. Wat moet er per jaar minimaal verbeterd
worden aan het huidige begrote
resultaat om binnen de provinciale
richtlijn te blijven voor repressief
toezicht?
2. Hoe concreet moeten de kaders zijn om
als bezuinigingsresultaat te kunnen
worden meegenomen in de
meerjarenbegroting?
Aanpak proces bezuinigingsopgave
Beschreven wordt dat in programma 1
Samenleving geen temporisering van
werkzaamheden of verbetering van efficiency en
effectiviteit mogelijk is omdat deze al in de
kadernota zijn verwerkt. Bezuinigingen in dat
programma kunnen dus uitsluitend door
vermindering van het voorzieningen niveau
worden bereikt. Vraag is of dat niet schuurt met
de doelstelling dat er in programma 1 geen
aantasting van het kwaliteitsniveau mag
plaatsvinden?

Zie beantwoording bij A
In de Woonvisie is het aantal toe te voegen woningen gesteld op 80-100. Tweejaarlijks wordt
een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening
gehouden met risico’s en onzekerheden op langere termijn. Om deze reden is voor het
bepalen van de inkomsten in 2023 gerekend met een lager aantal woningen, omdat er minder
zekerheden zijn voor de daadwerkelijke realisatie. Dit zegt echter niets over de vastgestelde
ambitie om te voorzien in de woonbehoefte van 80-100 woningen per jaar. Voor wat betreft
het financieel meerjarenperspectief houden we echter ook rekening met onzekerheden om te
voorkomen dat dit perspectief in financiële zin een te rooskleurig beeld geeft.
De begrotingsresultaten van de 4 jaren moeten bij elkaar opgeteld positief zijn. Daarnaast
moet het laatste begrotingsjaar (2023) positief zijn en het evenwichtige beeld geven dat de
jaren na 2023 ook positief te blijven.
De bezuinigingsopgave zal op productgroep-niveau inzichtelijk worden gemaakt.

Het is juist dat bezuinigen op programma 1 schuurt met de eerder gemaakte beleidskeuze
van het programma. In verband met de opgave die in deze kadernota is opgenomen (of waar
we voor staan), wordt niet ontkomen aan het maken van scherpe keuzes. Gezien uw
kaderstellende rol, vraagt het college de raad bij deze kadernota om keuzes in dit kader te
maken waarbij u ook de keuze voorgelegd krijgt om desgewenst aan het voorzieningenniveau
en/of de toegang te tornen.

Onderwerp | Bladzijde
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Bezuinigingsopgave
Bladzijde 27 | SGP

Bezuinigingsopgave van € 250.000
Het cumulatieve begrotingstekort over de
periode 2020-2023 is € 426.000. Waarom kiest
u voor een bezuinigingsopgave van € 1.000.000
(4 x € 250.000)?

Bezuinigingsopgave
Bladzijde 27 | SGP

Bezuinigingsopgave van € 250.000
Bij de motivatie van het bedrag van € 250.000
wordt verwezen naar de onzekerheid over de
groei van woningen en inwoners. Die
onzekerheid is toch al elders verwerkt in de
kadernota? Of houdt u rekening met een groei
van nog minder dan 50 woningen per jaar in
2023?
Ook hier refereert u aan de afnemende invloed
van de Gemeente, vanaf 2023, op het realiseren
van woningen
A: Worden de doelstellingen dan wel gehaald als
omschreven in de Woonvisie
B: geplande projecten, o.a. Hoevelaar, zijn
reeds doorgerekend in de afnemende toename,
of voldoen we daarmee aan de doelstellingen
vanuit de Woonvisie.

Deze kadernota bevat een aantal prognoses en onzekerheden. In tegenstelling tot
voorgaande jaren is bijvoorbeeld een inschatting gemaakt van de extra inkomsten uit de
meicirculaire. Indien de werkelijke cijfers afwijken van deze schattingen, heeft dit mogelijk
grotere gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Daarnaast is slechts in beperkte
mate rekening gehouden de toename van het gebruik van voorzieningen door de stijging van
het aantal inwoners terwijl de extra inkomsten wel volledig zijn meegenomen bij de schatting.
Ten slotte is de ervaring op basis van voorgaande bezuinigingsrondes dat de taakstelling
doorgaans niet volledig geëffectueerd wordt. Alles overziend, is de bezuinigingsopgave
gesteld op € 250.000.
Bij de algemene dekkingsmiddelen is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 rekening gehouden
met een verhoging van de inkomsten door de stijging van 200 inwoners en 100 woningen per
jaar. Vanaf 2023 is de toename voorzichtigheidshalve verlaagd naar 100 inwoners en 50
woningen per jaar.

| Fractie

Hoofdstuk 4
bezuinigingsopgave | VVD

Hoofdstuk 4
bezuinigingsopgave | VVD

Kaders – algemeen – u geeft aan dat er 3
mogelijkheden zijn. Temporiseren, verhogen
efficiëntie en aanpassingen voorzieningsniveau
A: gezien de hoeveelheid regionale regelingen
en of wettelijke verplichtingen heeft de raad
daar niet altijd invloed op. In hoeverre kan de
Raad de gemeente de opdracht geven bij
dergelijke regelingen dezelfde mogelijkheden toe

Het is juist dat bij het weerstandsvermogen tevens rekening is gehouden met het risico dat
de inkomsten in verband met de groei van het aantal inwoners en woningen minder snel
stijgt.
Doelstellingen zijn afhankelijk van de vraag naar nieuwe woningen en beschikbare gronden
waar deze woningen gerealiseerd gaan worden.
In de Woonvisie is het aantal toe te voegen woningen gesteld op 80-100. Tweejaarlijks wordt
een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening
gehouden met risico’s en onzekerheden op langere termijn. Om deze reden is voor het
bepalen van de inkomsten in 2023 gerekend met een lager aantal woningen, omdat er minder
zekerheden zijn voor de daadwerkelijke realisatie. Dit zegt echter niets over de vastgestelde
ambitie om te voorzien in de woonbehoefte van 80-100 woningen per jaar. Voor wat betreft
het financieel meerjarenperspectief houden we echter ook rekening met onzekerheden om te
voorkomen dat dit perspectief in financiële zin een te rooskleurig beeld geeft
De gemeente kan als deelnemer aan een regionale regeling aangeven dat zij mogelijkheden
wenst te onderzoeken. Of een dergelijk onderzoek haalbaar is, hangt af van het draagvlak bij
andere deelnemers.
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Hoofdstuk 4
Bladzijde 27 | CDA

Hoofdstuk 4
Bladzijde 27 | CDA

Hoofdstuk 4
Bezuinigingsopgave
Bladzijde 27 e.v. | PvdAGL

te gaan passen, dus, temporiseren, verhogen
efficiëntie en aanpassingen voorzieningsniveau
B: het is mooi dat de gemeente deze opgave
heeft, maar de ketenpartners dienen volgens
dezelfde criteria te werk te gaan. Welke,
mogelijke, ketenpartners, zou dit van toepassing
zijn. C.q. heeft de raad daar invloed op.
U geeft aan dat u een hoger bedrag aan
bezuinigingen wilt voorstellen vanwege de
onzekerheid van de toename van het aantal
woningen en inwoners. Minder inkomsten dus
wellicht. U geeft daarbij wel aan rekening te
houden met een toename van het gebruik van
de voorzieningen op basis van mogelijk meer
inwoners. Wat is uw uitgangspunt geweest voor
de bepaling van het te bezuinigingen bedrag?
Ondanks de bezuinigingsopgave resteert er voor
nog steeds een verwacht tekort. Is het niet
verstandiger om een hoger bedrag aan
eventuele bezuinigingen voor te stellen zodat,
net als bij de bezuinigingsdialoog, er afgewogen
keuzes gemaakt kunnen worden?
Het rijk heeft voor de jeugdzorg voor 2019
€ 400/430 mln. uitgetrokken, en voor de jaren
2020 en 2021 ieder €300 mln. Dit zijn andere
en hogere bedragen dan in de kadernota op
diverse plaatsen genoemd staan, onder andere
hier. Daarnaast trekt het rijk structureel extra
geld uit voor de GGZ oplopen van € 50 mln. in
2019 tot € 95 mln. de komende drie jaren.
Wanneer is helder wat deze extra bedragen
betekenen voor Woudenberg? Op welk moment
en welke wijze worden deze bijstellingen
verwerkt? Op welke wijze en wel moment
worden deze bijstellingen gecommuniceerd met
de raad inclusief de eventuele gevolgen voor
wat nu in de kadernota staat?

Indien regionale regelingen als ketenpartners worden bedoeld. De invloed bij Ketenpartners is
minder en complexer. Daar zal Woudenberg, in samenwerking met bijvoorbeeld regionale
gemeenten, moeten kijken naar bezuinigingsmogelijkheden.
De taakstelling van de bezuinigingsopgave is het resultaat uit diverse beraadslagingen in het
college.

Na verwerking van de bezuinigingsopgave resulteert alleen voor het jaar 2020 nog een
verwacht tekort. Voor de jaren erna volgt een positief resultaat. Omdat het
begrotingsresultaat zich in de periode van 2021-2023 positief ontwikkelt, is het naar de
mening van het college niet wenselijk om de taakstelling hoger vast te stellen.
De meicirculaire is niet alleen een bedrag voor extra inkomsten maar geeft ook aan waar de
inkomsten voor zijn. Of hier dan ook extra uitgaven tegenover komen (zoals bij de GGZ
inkomsten het geval zal zijn) en hoe hoog die dan moeten zijn moet nog in beeld gebracht
worden. Ook de inschattingen of er nog tegenvallers te verwachten zijn bij komende
circulaires moet nog gedaan worden.
De definitieve bepaling van de gevolgen van de meicirculaire vraagt een gedegen analyse die
momenteel wordt uitgevoerd. Zoals gebruikelijk zullen we de meicirculaire verwerken in de
begroting 2020.
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Aangegeven wordt dat de toename van het
gebruik van voorzieningen als gevolg van de
stijging van inwoners gedeeltelijk is verwerkt.
Wat houdt deze opmerking concreet in?
Op deze Bladzijde doet u een aantal suggesties
van onderwerpen waarop bezuinigd kan worden.
U vraagt de raad om kader te formuleren.
Voordat onze fractie kaders kan formuleren is
inzicht in de impact van deze suggesties
noodzakelijk om een afgewogen besluit te
kunnen nemen. Kunt u per onderwerp een
aantal voorbeelden benoemen met de
maatschappelijke en financiële impact hiervan?
Kaders bezuinigingsopgave
In de ene alinea wordt aangegeven dat de
gemeente er niet aan ontkomt om scherpe
keuzes te maken en in de volgende alinea
worden aanpassingen aan het
voorzieningsniveau in de bezuinigingsopgave
uitgesloten. Deze logica snappen wij niet. Hoe is
tot de conclusie gekomen dat het
voorzieningenprogramma uitgesloten moet
worden?
Kaders bezuinigingsopgave
Het verhogen van efficiëntie en effectiviteit
wordt benoemd als een van de mogelijkheden
om de bezuinigingsopgave te realiseren.
Efficiencywinst bleek in eerdere besprekingen
geen mogelijkheid, waarom wordt deze hier toch
genoemd?

Het budget van een aantal producten is verhoogd op basis van autonome groei. O.a. de
budgetten van het sociaal domein maar ook de kosten van IBOR.

| Fractie
Bladzijde 27 | PvdA-GL

Hoofdstuk 4
Bladzijde 28 | CDA

Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP

Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP

Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP
Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP

Voorstel verdeling bezuinigingsopgave
Op welke wijze is deze verdeling tot stand
gekomen? Zijn daar nadere financiële analyses
voor beschikbaar?
Voorstel verdeling bezuinigingsopgave
Hoe is het bedrag van € 150.000 voor
programma samenleving bepaald?

In besluitvorming over de Kadernota geeft de gemeenteraad inhoudelijke en financiële kaders
mee voor de bezuinigingsopgave. Na afronding van de besluitvorming over de Kadernota gaat
het college aan de slag met het voorbereiding van concrete voorstellen, die u terug zult
vinden in de Beleidsbegroting 2020-2023.

Omtrent de kaders van de bezuinigingsopgave wordt aangegeven dat het de voorkeur van het
college heeft om zo veel als mogelijk in te zetten op maatregelen door het temporiseren van
werkzaamheden en/of het verhogingen van efficiëntie en effectiviteit en de aanpassingen aan
het voorzieningenniveau en/of de toegang zoveel mogelijk te beperken. Daarbij kan niet
worden uitgesloten dat aanpassingen aan het voorzieningenniveau voorkomen kunnen
worden en ook niet dat maatregelen omtrent het temporiseren en/of efficiëntie en
effectiviteit, geen impact hebben op het voorzieningenniveau.

De verdiepende analyse welke bij het project maatregelen zorgkosten en zorggebruik bij
programma 1 is gemaakt, heeft de afgelopen jaren niet in gelijke mate op de andere
programma’s plaatsgevonden. Zodoende zijn maatregelen door het temporiseren van
werkzaamheden en het verhogen van efficiënte en effectiviteit wellicht bij de andere
programma’s wel mogelijk. Afhankelijk van de inhoudelijke en financiële kaders welke de raad
aan het college meegeeft voor deze bezuinigingsopgave, zou het college graag onderzoek
doen naar mogelijke bezuinigingen door het verhogen van efficiëntie en effectiviteit alvorens
te tornen aan het voorzieningenniveau en/of de toegang.
De verdeling van de bezuinigingsopgave is het resultaat van diverse beraadslagingen in het
college. Hier zijn verder geen nadere financiële analyses van beschikbaar.
De verdeling van de bezuinigingsopgave is het resultaat van diverse beraadslagingen in het
college. Een grote bijstelling is in deze kadernota is het gevolg van hogere kosten voor
Jeugdzorg en Wmo. Zodoende is het voorstel om ook een gedeelte van de
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Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP
Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP

Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP
Bezuinigingsopgave
Bladzijde 28 | SGP

Hoofdstuk 4 Bladzijde 29
CDA

Voorstel verdeling bezuinigingsopgave
Valt in de voorgestelde verdeling de € 150.000
in programma samenleving buiten het Sociaal
Domein?
Voorstel verdeling bezuinigingsopgave
Welke mogelijkheden zijn er in programma
Samenleving om de € 150.000 aan bezuiniging
te realiseren en wat zijn de consequenties
daarvan?

Voorstel verdeling bezuinigingsopgave
Hoe is het bedrag van € 100.000 voor de
overige programma’s bepaald?
Voorstel verdeling bezuinigingsopgave
Welke mogelijkheden zijn er in de overige
programma’s om de € 100.000 aan bezuiniging
te realiseren en wat zijn de consequenties
daarvan?

U geeft aan dat onderzoek mogelijk is om te
zoeken naar het verhogen van opbrengsten.
Kunt u aangeven welke onderwerpen mogelijk
onderzocht zouden kunnen worden?

bezuinigingsopgave in programma 1 te verwerken. Naar de mening van het college wordt de
belasting voor de andere programma’s te groot indien programma 1 ontzien zou worden bij
de bezuinigingsopgave. Daarbij vragen de kostenstijgingen in de Jeugdzorg en Wmo en de
beleidskeuzes die het Rijk maakt, om substantiële veranderingen in het zorglandschap.
Omdat de gemeente onvoldoende wordt gecompenseerd voor de kostenstijgingen, ontkomen
we er niet aan om ook te kijken naar het voorzieningenniveau en de toegang.
Het voorstel is om de bezuiniging van € 150.000 op heel programma 1 toe te passen,
inclusief Jeugdzorg en Wmo.
Maatregelen door het temporiseren van werkzaamheden en het verhogen van efficiënte en
effectiviteit zijn beiden als uitgangspunten gehanteerd bij het Project maatregelen zorgkosten
en zorggebruik. Bezuinigen op programma 1 Samenleving heeft daarom eerder tot gevolg
hebben dat getornd wordt aan het voorzieningenniveau en/of de toegang.
In de besluitvorming over de kadernota geeft de gemeenteraad inhoudelijke en financiële
kaders mee voor de bezuinigingsopgave, waaronder voor programma 1. Na afronding van de
besluitvorming over de kadernota gaat het college aan de slag met de voorbereiding van
concrete voorstellen, die u terug zult vinden in de beleidsbegroting 2020-2023.
De verdeling van de bezuinigingsopgave is het resultaat uit diverse gesprekken welke het
college met elkaar heeft gevoerd.
De verdiepende analyse welke bij het project maatregelen zorgkosten en zorggebruik bij
programma 1 is gemaakt, heeft de afgelopen jaren niet in gelijke mate op de andere
programma’s plaatsgevonden. Zodoende zijn maatregelen door het temporiseren van
werkzaamheden en het verhogen van efficiënte en effectiviteit wellicht bij de andere
programma’s wel mogelijk. Daarnaast is het ten aanzien van de programma’s mogelijk om
desgewenst aan het voorzieningenniveau en/of de toegang te tornen.
In de besluitvorming over de kadernota geeft de gemeenteraad inhoudelijke en financiële
kaders mee voor de bezuinigingsopgave, waaronder voor programma 1. Na afronding van de
besluitvorming over de kadernota gaat het college aan de slag met de voorbereiding van
concrete voorstellen, die u terug zult vinden in de beleidsbegroting 2020-2023.
Indien uw raad aangeeft dat u wenst te bezien of verhoging van de opbrengsten, bijv. in het
kader van in rekening te brengen tarieven en belastingen, bespreekbaar is, zullen wij dit
onderzoeken.
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Hoofdstuk 4
Bladzijde 29 | CDA

Heeft een soortgelijk onderzoek niet al eens
plaatsgevonden?

Bladzijde 29 | PvdA-GL

Wat wordt concreet bedoeld met de opmerking
dat in programma 1 niet meer bezuinigd kan
worden op het temporiseren van
werkzaamheden of door het verhogen van
efficiëntie en zorggebruik en dat dit bij andere
programma’s wellicht wel mogelijk is?

Via een rekenkameronderzoek is onderzoek gedaan naar de inkomsten en risico’s daarvan.
Voor het innen van belastingen is een voorstel gedaan, welke u kan terugvinden in hoofdstuk
6 Belastingen/tarieven van deze Kadernota.
Maatregelen door het temporiseren van werkzaamheden en het verhogen van efficiënte en
effectiviteit zijn beiden als uitgangspunten gehanteerd bij het Project maatregelen zorgkosten
en zorggebruik. Onderdelen waarop werkzaamheden getemporiseerd konden worden of waar
de efficiënte en effectiviteit verhoogd konden worden, zijn dus op dat onderdeel al onderzocht
en worden opgepakt. Deze verdiepende analyse heeft afgelopen jaren niet in gelijke mate op
de andere programma’s en op enkele andere posten in programma 1 plaatsgevonden.
Zodoende zijn dergelijke maatregelen wellicht daar nog wel mogelijk.
Een dialoog met de samenleving over invulling van een bezuinigingsopgave vraagt een
zorgvuldige voorbereiding en tijd voor uitwerking. In de Kadernota geeft u financiele en
inhoudelijke kaders mee. Indien op onderdelen een dialoog met de samenleving wenselijk is,
zullen wij een taakstellende bezuiniging in de begroting opnemen.

| Fractie

Financiële positie,
Bladzijde 30 e.v. | PvdAGL

Hoofdstuk 5 financiële
positie | VVD

Er wordt een dialoog voorgesteld met inwoners,
partners in de regio, maatschappelijke
organisatie, adviesorganen en de gemeenteraad.
Wat is de voorgestelde aanpak van deze dialoog
inclusief tijdpad? Klopt het dat in dit tijdpad
toegewerkt moet worden naar de bespreking
van de begroting in de raadsvergadering van
oktober 2019?
In hoeverre klopt de conclusie dat de gemeente
geen eigen gronden bezit vanaf 2023? Zo ja,
wat zijn de financiële consequenties hiervan?

Het weerstandsvermogen wordt altijd berekend
incl. onbenutte belastingcapaciteit. In de ogen
van de VVD een onjuiste weergave van het
weerstandsvermogen.
A: Is er uitzicht op een nieuwe methodiek om
het weerstandsvermogen te meten?
B: Is het correct dat excl. De onbenutte
belastingcapaciteit we een weerstandsvermogen
hebben van 1,522 ? Wat dus ok nog steeds als
goed is te beschrijven

De gemeente zal altijd diverse gronden bezitten ten behoeve van de reguliere taken, denk
aan wegen, gronden bij gebouwen etc. Op grond van de nota Grondbeleid wordt alleen
situationeel grond aangekocht ten behoeve van ontwikkeling. Doelstelling van deze aankoop
is het realiseren van ontwikkelingen. Uitgaande van de huidige inzichten zal de gemeente ook
in 2023 een aantal van dit soort strategische gronden bezitten.
Het niet bezitten van gronden voor ontwikkelingen hoeft geen financiële consequenties te
hebben, de Wro en straks de Omgevingswet bieden voldoende mogelijkheden om
ontwikkelingen ook door particulieren te laten uitvoeren. Risico of winst is dan ook voor de
particulier.
-

De methodiek die Woudenberg gebruikt is de gebruikelijk methodiek die vele gemeenten
hanteren. Wij zien geen aanleiding dit te wijzigen.
Dit is correct
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Hoofdstuk 5
Bladzijde 37 | CDA

De uitgaven Sociaal Domein worden in de
kaderbrief van 2018 geschat op EUR 5.3 mln. In
deze kadernota op EUR 8 mln. Kunt u in grote
lijnen aangeven waar nu dit verschil is ontstaan
in het tijdsbestek van 1 jaar?

Hoofdstuk 5
Bladzijde 37 | CDA

Is de algemene uitkering Sociaal Domein
verwerkt in de Algemene Uitkering?

Bladzijde 38 | PvdA-GL

De algemene reserve grondbedrijf is niet
meegenomen in de bepaling van het
weerstandsvermogen met als argument dat het
college reserve beschikbaar wil houden voor de
toekomstige ontwikkelingen in WoudenbergOost Daarom maakt deze reserve, zo wordt
weergegeven, niet deel uit van het
weerstandsvermogen. In hoeverre worden daar
ontwikkelingen verwacht waarvoor deze reserve
nodig is?
Waarom is de p.m. post voor het afdragen van
vennootschapsbelasting vanaf 2020 niet
geraamd, en desnoods op een bedrag van €
100.000, - gesteld.
De effecten van de te veel in rekening gebrachte
OZB in 2019 worden begrotingstechnisch
geneutraliseerd. Echter aan de vraag van de
Raad om het teveel betaalde in 2019 aan de
inwoners terug te geven wordt op dit moment
nog geen gehoor gegeven. Kunt u helder
aangeven waarom terugbetaling in 2019 niet
lukt en kunt u daarnaast alsnog een specificatie
van de kosten laten zien als wel tot
terugbetaling in 2019 wordt overgegaan.

De € 5,3 miljoen welke bij de kaderbrief 2019 is opgenomen bij de bepaling van het
weerstandsvermogen, was gebaseerd op de integratie-uitkering Wmo en Jeugdzorg welke we
destijds ontvingen. Deze uitkering is inmiddels een onderdeel van de algemene uitkering
waardoor deze maatstaf niet langer te hanteren is. In de kadernota 2020-2023 is zodoende
aangesloten bij het totale bedrag voor Jeugdzorg, Wmo, sociale kracht van de samenleving
en nabije en lichte ondersteuning.
Ja. De uitkeringen vanuit het sociaal domein zijn per 2019 opgenomen in het algemene deel
van de algemene uitkering.
Uitzonderingen hierop zijn beschermd wonen 18+ en participatie die voorlopig nog als aparte
integratie uitkering in de algemene uitkering zitten.
Zoals u weet lopen er gesprekken met de eigenaar van fase 2 (Hoevelaar), indien dit een
positieve uitkomst heeft kan het zijn dat de reserve hiervoor nodig is.
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Reclamebelasting
In dit kader wordt er gesproken over de BIZ, die
in werking is in het winkelgebied van

De aankoopprijs per m2 zal hoger zijn de huidige agrarische grond prijzen. Conform BBV
regelgeving mogen wij zolang de grond in voorraad is de grond alleen waarderen op basis van
het geldende bestemmingsplan en dat is nu agrarische grond. Bij aankoop zal dan ook direct
een afboeking van de waarde moeten plaats vinden. Hier zal de reserve voor gebruikt
worden.
In de begroting zullen wij, aan de hand van de herziene grexen, een inschatting maken van
de af te dragen VPB.
Terugbetaling is 2019 is lastig omdat de doorlooptijd vrij lang is (aanpassen verordening OZB
2019, overleg met leverancier belastingpakket, diverse interne controles, etc). Tevens loopt
gelijktijdig het proces voor bepaling van de WOZ-waardering, waarin verbeteringen als gevolg
van de evaluatie zijn aangebracht. Tot slot brengt terugbetaling in 2019 risico’s met zich mee
omdat op niveau van iedere aanslag een herberekening (incl gegronde bezwaren) dient plaats
te vinden. Wij hebben geen specificatie van de kosten gemaakt. Met ons voorstel tot
compensatie van de teveel betaalde OZB in 2020 zijn geen extra kosten en risico’s gemoeid
terwijl wel hetzelfde effect namelijk compensatie wordt bereikt.

Indien de BIZ niet wordt verlengd dan heeft dit geen financiële consequenties voor de
begroting.
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Woudenberg.
Voor deze BIZ moet binnenkort weer gestemd
worden door de ondernemers, stel dat de BIZ
niet verlengd wordt, heeft dat financiële
consequenties voor de begroting
Correctie OZB
Deze tekst gelezen hebbend, lijkt het erop dat
het terugdraaien van de teveel betaalde OZB in
2019 niet wenselijk is, maar niet onmogelijk. Is
dit juist geïnterpreteerd?
Toeristenbelasting staat op 1,27% in
Woudenberg:
A: Kunt u aangeven of er nog een onderscheid
in % tussen vakantiewoningen en
kampeerplekken, of is deze gelijk.
B: U geeft een gemiddelde voor Nederland, hoe
staat het regionaal met ons percentage, is deze
in verhouding normaal, te laag of te hoog?
U stelt voor om de compensatie van de OZB
toch pas in 2020 terug te betalen. Dit gaat in
tegen de unaniem vastgestelde motie van dd. 21
maart 2019 waarin is aangegeven dat het
college bij de kadernota met een voorstel komt
om in 2019 te compenseren. Welke opties heeft
u nog meer onderzocht?
A: Welke belemmeringen en risico’s ziet u bij
een mogelijke correctie van de te hoge OZB in
2019, waardoor u ervoor kiest deze in 2020 te
corrigeren?

B: In de raad is de suggestie gedaan om een
vast bedrag te retourneren, stuit deze optie op
dezelfde risico’s en belemmeringen als vraag A?

Dat klopt.

Deze is gelijk tussen vakantiewoningen en kampeerplekken.
Ons tarief ligt onder het gemiddelde van de Utrechtse gemeenten.
Compensatie in 2020 is qua evenredige compensatie, uitvoerbaarheid, extra kosten en risico’s
de beste optie.

Terugbetaling is 2019 is lastig aangezien de doorlooptijd om dit te realiseren vrij lang is
(aanpassen verordening OZB 2019, overleg met leverancier belastingpakket, diverse interne
controles, etc). Tevens loopt gelijktijdig het proces voor bepaling van de WOZ-waardering,
waarin verbeteringen als gevolg van de evaluatie zijn aangebracht. Tot slot brengt
terugbetaling in 2019 risico’s met zich mee omdat op niveau van iedere aanslag een
herberekening (incl gegronde bezwaren) dient plaats te vinden. Met ons voorstel tot
compensatie van de teveel betaalde OZB in 2020 zijn geen extra kosten en risico’s gemoeid
terwijl wel hetzelfde effect namelijk compensatie wordt bereikt.
Ja, daarbij doet ons voorstel recht aan een evenredige compensatie. Dit kan wel bereikt
worden met ons voorstel voor compensatie in 2020.
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C: De raad heeft in een motie gevraagd in 2019
de teveel betaalde gelden terug te betalen. Hoe
kunt u onderbouwen dat deze motie niet
uitvoerbaar is?

Terugbetaling is 2019 is lastig aangezien de doorlooptijd om dit te realiseren vrij lang is
(aanpassen verordening OZB 2019, overleg met leverancier belastingpakket, diverse interne
controles, etc). Tevens loopt gelijktijdig het proces voor bepaling van de WOZ-waardering,
waarin verbeteringen als gevolg van de evaluatie zijn aangebracht. Tot slot brengt
terugbetaling in 2019 risico’s met zich mee omdat op niveau van iedere aanslag een
herberekening (incl gegronde bezwaren) dient plaats te vinden. Met ons voorstel tot
compensatie van de teveel betaalde OZB in 2020 zijn geen extra kosten en risico’s gemoeid
terwijl wel hetzelfde effect namelijk compensatie wordt bereikt.

D:Het wel uitvoeren van de motie zal naast
operationele zaken ook een kostenpost met zich
meebrengen, hoe hoog schat u de kosten van
deze operatie als u wel in 2019 gaat terug
betalen?
We schrikken van de significante stijging van de
afvalstoffenheffing. Voor de inwoners een
stijging tussen de EUR 40 en EUR 50 per jaar. In
feite voor sommige een verdubbeling van de
lasten. Had u deze verhoging bij aanvang van
diftar ook ingeschat?
De afvalstoffenheffing zal stijgen, zo wordt
aangegeven, zonder dat een concreet bedrag
genoemd wordt. Het vaste deel en het variabele
deel zijn bij elkaar opgeteld. Welke indicatie kan
gegeven worden voor de stijging van het vaste
deel van het tarief en welk voor het variabele
deel?
Hier wordt een heldere opsomming gegeven van
de grondexploitaties zoals deze in april jl. zijn
vastgesteld. Daarnaast wordt beschreven dat er
nog diverse niet-actieve grondexploitaties zijn
(voorheen NIEGG genoemd ). Graag ontvangen
wij een opsomming van die gronden met
bijbehorende boekwaarde per 1 Jan 2019.

Wij hebben geen specificatie van de kosten gemaakt. Met ons voorstel tot compensatie van
de teveel betaalde OZB in 2020 zijn geen extra kosten en risico’s gemoeid terwijl wel
hetzelfde effect namelijk compensatie wordt bereikt.
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Door (niet voorziene) ontwikkelingen na invoering van diftar, zoals de rijksbelasting op
restafval, stijgt de afvalstoffenheffing.

Hier kan nu nog geen indicatie voor gegeven worden.

De tekst zoals opgenomen beschrijft de algemene werkwijze en niet zozeer de Woudenbergse
situatie. Er zijn dan ook geen niet actieve grondexploitaties in Woudenberg.

