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1. Op welk moment komen concreet de 
voorstellen m.b.t. de ontwikkelingen binnen 
de GGDrU naar ons toe?

2. Hoe gaat het collega haar standpunt bepalen 
t.o.v. de al eerder door de GGD geschetste 
ontwikkelingen om zo te bepalen welke 
ontwikkelingen voor Woudenberg mogelijk 
relevant zijn?

3. En hoe informeert u de gemeenteraad over de 
uitkomst hiervan?

1. Nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld in de AB 
vergaderingen. De raad kan die stukken inzien via de 
externe betrekkingen. Budgettaire wijzigingen n.a.v. 
dergelijke ontwikkelingen gaan via de reguliere P&C 
cyclus.

2. Zie 1. Afhankelijk van wat er wordt ingebracht in het 
AB en de P&C cyclus.

3. Via de reguliere planning & controlcyclus van de 
GGDrU.



Beantwoording vragen J. Stalman van de VVD-fractie bij de Rondvraag
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Vraag Antwoord

Inleidend:
Afgelopen dinsdag heeft er een artikel in de Woudenberger gestaan hoe de corona crisis ingrijp op het verenigingsleven binnen onze gemeente. Veel verenigingen komen 
financieel onder druk te staan omdat ze inkomsten missen uit bijvoorbeeld kantine inkomsten en mogelijk, op termijn sponsor inkomsten. Zo heeft elke vereniging wel zijn 
eigen uitdagingen afhankelijk van de situatie die gerezen is, de korfbal die voor het buitenseizoen stond en direct kon afblazen en gelukkig, de Stichting ABC die vanaf 1 
april geen huur meer rekende voor de gebruikers in de Camp. Zo heeft de voetbal de vergoedingen stop gezet en de aanvragen gedaan voor de geldende regelingen van 
de overheid voor zover mogelijk. Zo leeft er veel in Woudenberg als het gaat om het verenigingsleven. Concrete vragen zijn:
Maakt het college zich zorgen om de mogelijke impact van de corona crisis op de 
plaatselijke verenigingen?

Het college is zich terdege bewust van de (mogelijke) impact die de corona-crisis 
heeft op de plaatselijke verenigingen.

Zijn er reeds contacten met verenigingen( of stichtingen) over de ontstane 
situatie?

Er is telefonisch contact geweest met alle sportverenigingen en stichtingen. In een 
later stadium is er met stichting  De Grift contact geweest over verdere 
ontwikkelingen. Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde maatregelen wordt er 
opnieuw contact met de verenigingen opgenomen en zal de gemeente met hen 
invulling geven aan haar regierol.

Heeft het college op lokaal gebied nagedacht over “ mogelijke” ondersteuning aan 
verenigingen?

Allereerst wordt er gekeken naar de landelijke compensatieregelingen voor de 
ondersteuning van verenigingen. Mochten deze niet toereikend zijn dan zal er worden 
gekeken naar de mogelijkheid van ondersteuning op lokaal gebied.



Beantwoording vragen P. van Schaik van de GBW-fractie bij de Rondvraag
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Vraag Antwoord

Inleidend:
Het is alweer even stil m.b.t. het project Klein maar Fijn wonen. Om die reden hebben wij de volgende vragen:

Zijn de gesprekken met Omnia Wonen al afgerond? Zo ja, wat is de uitkomst van 
de gesprekken. Zo nee, waarom heeft dit zoveel tijdig nodig?

Sinds begin dit jaar zijn er veel gesprekken gevoerd met Omnia Wonen. Met Omnia 
Wonen kijken wij naar de nieuwbouwontwikkelingen in Woudenberg. Voor de korte 
termijn hebben wij het dan over Hoevelaar fase I – cluster A, Nijverheidsweg en Klein 
maar Fijn Wonen. Omnia Wonen heeft aan ons aangegeven dat als zij de woningen in 
Hoevelaar fase I (cluster A) en de woningen aan de Nijverheidsweg overnemen het 
voor hen lastiger is om ook te investeren in het project Klein maar Fijn Wonen. 

Omnia Wonen is enthousiast om mee te denken over Klein maar Fijn Wonen. Op 21 
april 2020 vindt er een gesprek plaats waarin gekeken wordt naar het verdere proces 
en de mogelijkheden. 
Eén en ander is mede afhankelijk van de uitkomsten m.b.t. de overname van de 
woningen in Hoevelaar en de Nijverheidsweg. Pas zodra daar een definitief besluit 
over genomen is wordt exact duidelijk wat Omnia Wonen kan betekenen in het kader 
van Klein maar Fijn Wonen. 

Is de investeringscapaciteit van Omnia Wonen een issue? Zoals hierboven aangegeven heeft Omnia Wonen aangegeven dat het voor hen 
lastiger is om te investeren in Klein maar Fijn Wonen als zij ook de woningen in 
Hoevelaar (fase 1 – cluster A) en de woningen aan de Nijverheidsweg overnemen. Het 
is niet onmogelijk en zij kijken graag met ons naar de mogelijkheden. 

Zijn er evt. alternatieven onderzocht ( projectontwikkelaar, andere locatie)? De focus ligt op dit moment om te kijken welke mogelijkheden er samen met Omnia 
Wonen zijn. Juist ook omdat er sprake is van een tijdelijke locatie waar huurwoningen 
gerealiseerd dienen te worden. Alternatieven zijn verkend maar nog niet uitgewerkt 
omdat wij eerst de gesprekken met Omnia willen afwachten. 



Beantwoording vragen S. Smit PvdA/GL-fractie bij de Rondvraag 
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Vraag Antwoord

Naar aanleiding van de beantwoording van ingekomen stuk 3 van de 
raadscommissievergadering van 07-04-2020:

In hoeverre bent u, eventueel in samenwerking met de ROVA, voornemens naar 
huishoudens en bedrijven in Woudenberg (nogmaals) verheldering te geven over 
de verwerking van afval en voorgenomen initiatieven?

Bij de beantwoording van de vraag zijn we ervan uitgegaan dat u met het geven van 
verheldering over de verwerking van afval doelt op een toelichting op de kosten voor 
en opbouw van de afvalstoffenheffing. Achterop de belastingaanslag 2020 is de 
volgende tekst geplaatst: 

In Woudenberg wordt de afvalstoffenheffing bepaald volgens de diftar-methode. Met 
diftar (gedifferentieerde tarieven) bestaat de afvalstoffenheffing uit een variabel deel 
en een vast deel. Het variabele deel wordt berekend op het aantal keren aangeboden 
restafval.  Het vaste deel (vastrecht) is voor alle inwoners van de gemeente gelijk en 
wordt  gevormd  door  de  kosten  van  gezamenlijke  voorzieningen,  de  inzet  en  het 
beheer daarvan. Dit vaste deel stijgt in 2020 met € 70,-. Dit komt onder andere door: 

o Hogere rijksbelasting op brandbaar afval
o Hogere  verwerkingskosten  voor  PMD  (Plastic  of  Metalen  verpakkingen  en 

Drinkpakken)
o Investeringskosten in de milieustraat en ondergrondse containers. 

Aanvullend op deze toelichting zal separaat gecommuniceerd worden over de kosten 
voor en opbouw van de afvalstoffenheffing.

Bij de beantwoording van de vraag zijn we ervan uitgegaan dat u met het geven van 
verheldering van voorgenomen initiatieven doelt op de acties, zoals opgenomen in het 
memo Grondstoffenbeleidsplan.

De campagne #Terugwinnaars is een campagne, die in het teken staat van 
communicatie op velerlei manieren. Daarnaast volgt uiteraard communicatie over de 
acties en maatregelen, die in het Grondstoffenbeleidsplan worden opgenomen. In het 
GSP zal een apart hoofdstuk worden gewijd aan communicatie.



Beantwoording vragen W. van der Steen van de PvdA-GL-fractie bij de Rondvraag
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Vraag Antwoord

Inleidend:
Omnia Wonen heeft aangekondigd de jaarlijkse huurverhoging in de sociale huisvestingen uit te voeren. Er zijn ook corporaties die de huurverhoging hebben uitgesteld. De 
PvdA en GroenLinks hebben in de Tweede Kamer, gesteund door de SP ook aan de orde gesteld om de jaarlijkse huurverhoging te laten vervallen vanwege de Coronacrisis. Er 
zijn corporaties in Nederland die de huurverhoging hebben uitgesteld en een enkele slaat de huurverhoging over. Een mooi, klantvriendelijk gebaar voor huurders in deze tijd, 
met onzekerheid vanwege de wereldwijde Corvidpandemie.

Daarnaast heb ik op Twitter bij de aankondiging van Omnia Wonen tot huurverhoging gezegd: “Jammer, uitstel huurverhoging en ambities bijstellen kan ook gezien 
Coronacrisis! “. Dit leverde een reactie op: “Daar kan u toch al PvdA/ gemeenteraad iets aan doen? Breng het in zou ik zeggen bij een vergadering en zorg dat de wethouder 
met de corpo gaat overleggen om gematigd of helemaal geen hvh. Dit is ook een goed punt voor op te nemen in het bod en bij de prestatieafspraken.”.  
Heeft wethouder Treep gesproken, overleg gevoerd met Omnia Wonen om de 
jaarlijkse huurverhoging uit te stellen of te laten vallen. Dit vanwege de 
Coronacrises die ook voor huurders in sociale huurwoningen veel onzekerheid met 
zich meebrengt. 

Wij hebben contact gehad met Omnia Wonen en wij hebben van Omnia Wonen het 
volgende antwoord ontvangen met betrekking tot huurverhoging in tijde van de 
coronacrisis:

“Het is een bewuste keuze om de geplande huuraanpassing per 1 juli door te voeren 
en niet uit te stellen in verband met de Corona-crisis. We vinden het belangrijk dat 
mensen bij ons een woning huren die ze daadwerkelijk kunnen betalen en nemen 
hierin onze verantwoordelijkheid. De wettelijke regels, zo ook deze huurverhoging, 
bieden ons de mogelijkheid en flexibiliteit om huuraanpassingen steeds beter af te 
stemmen op de persoonlijke situatie van onze huurders. Zodat er maatwerk geleverd 
kan worden, bijvoorbeeld als huurders door een gewijzigde huishoudensamenstelling 
of inkomensdaling financiële problemen krijgen.

Dit betekent ook dat huurders die meer te besteden hebben een hogere 
huurverhoging krijgen. Bij huurders die te duur wonen ten opzichte van hun inkomen, 
hebben we de ambitie om meer maatwerk te bieden. Juist in deze tijd van grote 
onzekerheid over gezondheid, werk én inkomen is dat erg belangrijk. Ook kiest Omnia 
Wonen ervoor in 2020 bij huishoudens met lage inkomens geen maximale 
huurverhoging door te voeren; een besluit dat in overleg met de vertegenwoordigers 
van de huurders, de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW), is genomen. 
Voor huurwoningen in de vrije sector gelden andere regels.

Betaalbaar wonen realiseren voor huishoudens die aangewezen zijn op de sociale 
huurwoningmarkt is het bestaansrecht van onze corporatie. En zal om deze reden 
altijd een leidraad zijn in ons denken en doen. We gebruiken de huurinkomsten om 



Vraag Antwoord

onze ambities te realiseren, zoals het energiezuiniger maken van de bestaande 
woningen en investeren in nieuwbouw. En daarvan profiteren de huurders uiteindelijk 
weer.

Voor de volledige tekst zie https://www.omniawonen.nl/nieuws/brieven-
huuraanpassing-vanaf-17-april-op-de-mat/. 

Wij kiezen er dus voor om maatwerk te leveren aan de mensen die dat echt nodig 
hebben. Dit doen we overigens altijd, niet alleen in deze situatie. “

Zo niet, gaat zij dit overleg nog voeren? Er is contact geweest met Omnia Wonen en wij zien naar aanleiding van de reactie 
van Omnia Wonen geen reden om opnieuw in contact te treden hierover. 

https://www.omniawonen.nl/nieuws/brieven-huuraanpassing-vanaf-17-april-op-de-mat/
https://www.omniawonen.nl/nieuws/brieven-huuraanpassing-vanaf-17-april-op-de-mat/


Beantwoording vragen P. van Schaik van de GBW-fractie bij de Rondvraag
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Vraag Antwoord

Inleidend:
In de commissievergadering van 10-12-2019 hebben wij geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar het gebruik van de Buitenbeter app. De 
wethouder gaf toen aan dat de app niet voldeed aan de AVG. 
De wethouder gaf aan dat “ recent de beslissing was gevallen om te gaan werken met FIXI” . Een platform die door diverse gemeenten wordt gebruikt voor meldingen 
Openbare ruimten. Ook is een app beschikbaar. De invoering zou plaatsvinden in het voorjaar van 2020.
Hoe is de stand van zaken m.b.t. de invoering van deze Fixi app? Het platform was half maart  technisch ingericht. We gaan agv Corona een maand 

later, vanaf week 4-5 de testfase in. Daarna volgt implementatie en livegang begin 
juni. 



Beantwoording vragen M. Hardeman van de CDA-fractie bij de Rondvraag
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Vraag Antwoord

Onze fractie heeft van een aantal bewoners van de Rozensingel een vraag gekregen over de herbestratingswerkzaamheden die momenteel plaatsvinden. Op donderdag-
middag 9 april om half vijf 's middags hebben de bewoners van de Rozensingel een brief in de bus kregen, waarin gemeld wordt dat er dinsdag 14 april vanaf 7:00 uur 
begonnen wordt met herbestratingswerkzaamheden. Gedurende tien dagen is de straat afgesloten voor verkeer. Over deze brief hebben de bewoners diverse opmerkingen.

Ten eerste stond in de aanhef van de brief Woonrijpmaken Nijverheidsweg, terwijl de brief op de Rozensingel is bezorgd. Ook was onduidelijk wat er nu zou gebeuren. 
Bijvoorbeeld om welk gebied het gaat (geen situatietekening bijgevoegd), nadere aanduiding waar geparkeerd moet worden en waar de kliko’s gedurende de uitvoerings-
periode geplaatst moeten worden. Ten tweede dat het doel van de herstraatwerkzaamheden niet nader wordt toegelicht en hier sprake lijkt van kapitaalvernietiging, 
aangezien het straatwerk er prima bijligt. Er waren volgens de bewoners, geen verzakkingen in het straatwerk. Ten derde omdat het moment van bezorging van de brief 
ongelukkig is. Immers tussen donderdag half vijf en dinsdagochtend 7:00 uur zit namelijk nauwelijks tijd. Vanwege Paastijd hadden bewoners geen enkele tijd meer om hun 
verhaal te doen richting de gemeente, omdat niemand meer bereikbaar was. Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college:
Waarom krijgen inwoners zo laat (minder dan een werkdag van tevoren) hier 
bericht over? Dit zou minstens een tot twee weken vooraf moeten gebeuren. Een 
van de inwoners zou deze week de tuin laten aanleggen. Dit hebben ze moeten 
verplaatsen.

Het bericht is inderdaad (te) laat door de aannemer aan de bewoners verzonden. 
Hoewel met de gemeente een tijdige verzending was afgesproken, is de brief daar 
helaas even blijven liggen. Kennelijk heeft men zich ook niet goed rekenschap 
gegeven van de impact van het paasweekend. Zowel vanuit de gemeente als vanuit 
de aannemer is er op de vrijdag en zaterdag voorafgaande aan de werkzaamheden 
wel direct contact gehouden met de bewoners van Rozensingel 11-27 om een aantal 
praktische zaken door te spreken en af te stemmen. Om in de toekomst te voorkomen 
dat een dergelijke situatie zich weer voordoet, wordt extra aandacht besteed aan de 
communicatie met de aannemer over het proces, het tijdpad en de inhoud van de 
communicatieboodschap naar bewoners.

Waarom wordt de huis-aan-huis niet op volledigheid en juistheid gecontroleerd 
door communicatiemedewerkers van de gemeente? Immers de brief wordt in 
opdracht van de gemeente verspreid. Bij navraag bij de uitvoerder bleek niet 
bekend te zijn waar geparkeerd moest worden.

De werkzaamheden maken deel uit van de activiteiten van de projecten Het Groene 
Woud en Nijverheidsweg en worden daarom niet specifiek in het huis-aan-huis blad 
vermeld. In de brief aan de bewoners is aangegeven dat ze tijdelijk elders in de wijk 
hun auto zouden moeten parkeren. Het bleek helaas niet mogelijk om aan de wens 
van de bewoners te voldoen om specifiek voor hen een tijdelijke parkeervoorziening in 
te richten.

Bewoners hebben tijdens de rondgang met de burgemeester aangegeven dat er 
erg hard in de Rozensingel wordt gereden. Een aanpassing van de verkeers-
remmende maatregelen is daarom gewenst. In hoeverre wordt aan dit verzoek 
gehoor gegeven, nu de mogelijkheid zich voordoet om dit met minimale meer-
kosten te realiseren? Uit navraag bij de uitvoerder van de aannemer bleek hier 
niets van bekend.

Het verzoek van de bewoners is in overweging genomen door de afdeling verkeer. Het 
nog een keer beoordelen van het wegontwerp en het verrichten van metingen in de 
Rozensingel hebben geleid tot de conclusie dat aanvullende (verkeersremmende) 
maatregelen niet nodig zijn. Dit is voorafgaande aan de werkzaamheden gedeeld met 
de vertegenwoordiger van de bewoners van Rozensingel 11-27. De opdracht naar de 
aannemer is dan ook beperkt gebleven tot het herstraten van de bestaande situatie 
met uitzondering van het verbreden van de inritten naar de woningen waartoe op 
verzoek van de bewoners tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is besloten.



Vraag Antwoord

Kunt u aangegeven waarom er herbestratingswerkzaamheden plaatsvinden. 
Ogenschijnlijk zijn er geen gebreken.

Tijdens de informatieavond van eind februari 2019 zijn de bewoners van de 
Nijverheidsweg en omgeving op de hoogte gebracht van de toen op handen zijnde 
ontwikkelingen in de eerste fase van de planontwikkeling. Op deze avond is met de 
bewoners van de Rozensingel gesproken over de keuze voor het gebruik van de 
Rozensingel als bouwroute voor fase 1 van plan Nijverheidsweg en de mogelijke 
gevolgen hiervan in termen van verzakkingen en beschadigingen. Er is afgesproken 
dat indien dit laatste zich zou aandienen de weg vanzelfsprekend weer in goede staat 
zou worden gebracht. In overleg met wegbeheer is besloten om de inderdaad 
ontstane verzakkingen, spoorvorming en slechte afwatering structureel op te lossen. 
Herstraten van de hele weg bleek hiervoor de beste en meest toekomstbestendige 
oplossing.


