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Ingekomen stuk 01
Ontwerp bestemmingsplan 
Julianaplein 1

S. Smit
PvdA-GL

1. Eerder is sprake geweest van een zekere 
relatie tussen de mogelijke ontwikkelingen 
rond Kostverloren en deze op het Julianaplein. 
In hoeverre is deze relatie er nog steeds?

2. Wanneer wordt de raad geïnformeerd over de 
nieuwe plaats voor de zaterdagse markt?

3. Worden de sociale huurwoningen beheerd en 
verhuurd door Omnia Wonen?

4. Is er ook een woonlaag op de begane grond, 
dus echt een kelder en parkeergarage onder 
maaiveldniveau? In hoeverre is dan een 
aanpassing van de wegenstructuur gewenst?

1. Vooralsnog is deze relatie er niet. Uitgangspunt is dat dit 
een zelfstandige ontwikkeling is.

2. Wij zijn nog in overleg met de standplaatshouders en de 
DES. Zodra er zicht is op een locatie, willen wij nog in 
overleg met omwonenden van de mogelijke alternatieve 
locatie. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2020 te 
kunnen informeren.

3. Hierover zijn wij nog in onderhandeling met de ontwikkelaar, 
de afspraken worden vastgelegd in de anterieure 
overeenkomst. Er dient in ieder geval voldaan te worden 
aan de Doelgroepenverordening.

4. Er wordt inderdaad een parkeergarage gerealiseerd. De inrit 
van de parkeergarage wordt ontsloten op de nieuw aan te 
leggen parkeerplaats aan de noordzijde van het gebouw. De 
wegenstructuur hoeft verder niet aangepast te worden.

Ingekomen stuk 01
Ontwerp bestemmingsplan 
Julianaplein 1

J. Bessembinders
CDA

1. Is al bekend wat de nieuwe locatie voor 
standplaatshouders wordt?

1. Wij zijn nog in overleg met de standplaatshouders en de 
DES. Zodra er zicht is op een locatie, willen wij nog in 
overleg met omwonenden van de mogelijke alternatieve 
locatie. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2020 te 
kunnen informeren.

Ingekomen stuk 01
Ontwerp bestemmingsplan 
Julianaplein 1

M. van de Hoef
GBW

1. Wie gaat de verhuur/toewijzing doen van de 6 
sociale huur en 6 midden huur 
appartementen?

2. Waarom zijn er geen afspraken over sociale 

1. Hierover zijn wij nog in onderhandeling met de ontwikkelaar, 
de afspraken worden nog vastgelegd in de anterieure 
overeenkomst. Er dient in ieder geval voldaan te worden 
aan de Doelgroepenverordening.

2. Dit is in artikel 5.4.2 van de regels geregeld.
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woningen in de regels van het BP 
opgenomen?

3. Welke afspraken zijn er over de verhuur van 
sociale woningen gemaakt in een anterieure 
overeenkomst?

4. Is vastgelegd hoe lang de sociale 
huurwoningen als sociale huurwoning 
verhuurd moeten worden?

5. Zijn er afspraken gemaakt over de termijn 
waarop de woningen als midden huurwoning 
verhuurd moeten blijven?

6. Is er al duidelijkheid over de nieuwe 
marktlocatie (Standplaatshouders)?

3. Zie eerdere antwoord.

4. Dit is conform de Doelgroepenverordening voor een periode 
van 20 jaar.

5. Dit is conform de Doelgroepenverordening voor een periode 
van 10 jaar.

6. Wij zijn nog in overleg met de standplaatshouders en de 
DES. Zodra er zicht is op een locatie, willen wij nog in 
overleg met omwonenden van de mogelijke alternatieve 
locatie. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2020 te 
kunnen informeren.

Ingekomen stuk 03
Ik ben meer dan mijn 
problemen

S. Smit
PvdA-GL

1. In hoeverre speelt deze problematiek in 
Woudenberg? Is er sprake van een 
bijvoorbeeld door de coöperatie herkenbare 
trend?

1. Ook in Woudenberg zijn er kinderen die te maken hebben 
met complexe meervoudige problemen. We kunnen niet 
zeggen dat het aantal kinderen dat hiermee te maken heeft 
toeneemt.

Ingekomen stuk 04
Instemmen uitgangspunten 
Regionale Economische 
Agenda

J. Bessembinders
CDA

Vragen deels gebaseerd op de eerdere informatie 
met betrekking tot de ROM, zoals aan de Raad 
gezonden via de Verzamelmail van week 41-2019:

1. We lazen eerder (Verzamelmail Week 41) dat 
de ROM wordt opgericht en dat de financiële 
consequenties in directe zin voor de 
opdrachtgevers Utrecht, Hilversum en 
Amersfoort zijn. Maar de Regio Amersfoort is 

1. In de inleiding van de REA staat: Dit is nadrukkelijk geen 
uitvoeringsagenda, maar een uitnodiging aan iedereen in de 
regio om bij te dragen aan een betere toekomst. Zodat onze 
aarde over vijftig jaar, wanneer naar verwachting de 
bevolking in Nederland en Europa – en misschien zelfs ook 
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wel betrokken bij de ROM. In hoeverre geeft 
instemming met de ROM en de REA de 
gemeente Woudenberg als lid van de Regio 
Amersfoort speelruimte en 
afwijkingsmogelijkheden voor eigen beleid?

2. Op welke manier wordt de gemeente 
Woudenberg financieel aangesproken door 
(deelnemers aan) de ROM?

3. Bestaat er een kans dat de Regio Amersfoort 
kosten voor de ROM afwentelt op de leden van 
de Regio Amersfoort?

4. Wat is het uiteindelijke standpunt van het 
College met betrekking tot de ontwikkeling 
van de ROM?

5. Wat is het uiteindelijke standpunt van het 
College met betrekking tot de ontwikkeling 
van de REA?

wereldwijd – krimpt, nog altijd een mooie plek is om te 
leven. Dit geeft al aan dat er ruimte is voor eigen beleid. De 
REA kan als onderlegger voor regionaalbeleid worden 
gebruikt.

2. De gemeente Woudenberg wordt daar niet financieel op 
aangesproken.

3. Nee, wel kan er een vraag komen om deelname en een 
bijdrage hiervoor. Net zoals dat eerder met de EBU is 
gebeurd. In 2020 neemt Woudenberg geen deel meer aan 
de EBU.

4. Het college volgt de ontwikkeling van de ROM en kijkt in 
hoeverre dit voor Woudenberg interessant kan zijn.

5. Het is mooi dat de REA tot stand gekomen is door 
constructieve bijdragen van bijna 300 vertegenwoordigers 
van het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en overheden. Op deze wijze is draagvlak 
gecreëerd om te komen tot gezamenlijke vervolgstappen.

Ingekomen stuk 06
Subsidies 2020

S. Smit
PvdA-GL

1. In programma 1 lijkt nog een ruimte te zijn 
van € 28.088 - € 5.942 - € 1.788 - 
€ 9.590; in hoeverre is deze redenering 
correct? In welke mate is er daardoor ruimte 
voor bestaande initiatieven, zoals aanvulling 
voor de Stichting Duurzaam Woudenberg 
en/of voor nieuwe initiatieven?

1. De redenering klopt. De genoemde bedragen zijn de 
maximale bedragen om initiatieven te steunen binnen 
programma 1. Stichting Duurzaam Woudenberg valt onder 
programma 4. Overheveling van bedragen tussen 
programma’s kan niet (zomaar) worden gedaan of eventueel 
en alleen met een afzonderlijk voorstel. 

Ingekomen stuk 06
Subsidies 2020

J. Bessembinders
CDA

1. Wat verklaart het verschil in toegekende 
subsidiebedragen tussen de voetbalvereniging 
enerzijds en de korfbalvereniging en de 

1. De subsidiebedragen zijn gebaseerd op de compensatie 
voor gebruik van sportpark de Grift (voetbalvereniging en 
korfbalvereniging) en sporthal de Camp 
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gymnastiekvereniging anderzijds? (gymnastiekverenigingen). 
De hoogte van de subsidie hangt samen met de omvang en 
het gebruik van betreffende verenigingen.

Ingekomen stuk 06
Subsidies 2020

J. van den Dool
SGP

1. N.a.v. de niet verleende subsidie aan st. Lariks 
blijkt dat in overleg met Coöperatie De Kleine 
Schans een aantal taken zijn overgedragen 
door St. Lariks aan de coöperatie.’ Kan 
Coöperatie De Kleine Schans deze taken 
binnen haar eigen begroting opvangen? Zo 
nee, in welk opzicht is dit dan een 
bezuiniging?

1. De Coöperatie kan deze taken binnen haar eigen begroting 
opvangen.

Ingekomen stuk 06
Subsidies 2020

M. van de Hoef
GBW

1. Hoeveel financiële middelen zijn er 
beschikbaar voor structurele subsidies en 
incidentele subsidies? Graag gesplitst 
weergeven.

2. Hoe is uit het totaaloverzicht 2020 op te 
maken of het een incidentele of structurele 
subsidie betreft?

3. Op blz. 5 wordt in de conclusie gesteld “ dat 
alle aangevraagde subsidies passen binnen 
het subsidieplafond zoals door de 
gemeenteraad is vastgesteld”. Dit is toch 
onjuist. Er zijn aangevraagde subsidies 
afgewezen en verlaagd. Graag een toelichting

4. Graag in het concept subsidie overzicht 2020 
inzicht geven in incidentele en structurele 
subsidies.

1. Er worden geen afzonderlijke bedragen voor incidentele en 
structurele subsidies gespecificeerd.

2. In het overzicht worden de structurele subsidies 
opgenomen. Voor 2020 is de jubileumsubsidie van Fidelio 
als uitzondering opgenomen.

3. De afwijzingen en verlagingen hadden te maken met het 
passend maken van de budgetten. Dit heeft te maken met 
de bezuinigingsopgave voor 2019 en komende jaren.

4. De jubileumsubsidie aan Fidelio is een incidentele subsidie. 
De andere subsidies zijn structureel.

Agendapunt 13
Prestatieafspraken 2020

W. van der Steen
PvdA-GL

1. Heb jij deze lijsten ook voor ons over de jaren 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014?

1. Deze lijsten zijn niet op deze exact dezelfde manier 
beschikbaar voor de jaren 2017, 2016, 2015 en 2014. Deze 
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stuk 05a: prognose 
ontwikkeling woningen 
2019 t/m 2022

lijsten/prognoses komen voort uit de gemaakte afspraak 
(prestatieafspraken 2019) met Vallei Wonen, te weten: ‘’De 
aantallen sociale huurwoningen worden, mede vanwege de 
afhankelijkheid van ruimtelijke ordeningsprocedures, 
bekeken over een bandbreedte van 4 jaar. Het aantal 
sociale huurwoningen, van 20%, dient over deze periode te 
kloppen. Inzicht in de cijfers wordt gegeven in de evaluatie, 
welke 2 keer per jaar door partijen opgesteld wordt. Begin 
2019 stelt de gemeente een tabel op om de aantallen 
sociale huurwoningen voor 2019 en 2020 concreet en 
inzichtelijk te maken.’’ De lijst voor 2018 heeft u eerder via 
de voortgangsrapportage ontvangen. Wij sturen deze u 
separaat toe maar wijzen u er op dat deze behoort bij de 
rapportage van april 2019. Daarnaast zijn er realisatiecijfers 
beschikbaar van de voorgaande jaren (2014 – 2017). Deze 
cijfers zijn eerder (raad januari 2018) met u gedeeld en deze 
sturen wij u ook separaat toe.


