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Ingekomen stuk 03
Verkenning verkeerskundige mogelijkheden
beperkt bedrijventerrein

J. van den Dool
SGP

1.

1.

Voor het jaar 2030 zijn twee scenario’s berekend. Dit zijn
een laag en hoog scenario. Gelet op de economische
ontwikkelingen en vooruitzichten is gekozen voor een hoog
scenario.

Ingekomen stuk 05
Motie toenemend verkeer
gemeente Woudenberg

S. Smit
PvdA-GL

1.

De analyses zijn gebaseerd op het verkeersmodel van de gemeente Woudenberg met
basisjaar 2017 en toekomst 2030 hoog
scenario. Welke andere scenario's zijn er voor
toekomst 2030 nog meer? En waarom is 2030
hoog scenario voor deze studie het juiste
uitgangspunt?
Op welke wijze zal de input gebruikt worden?

1.

Het rapport wordt gebruikt als input bij verkeersprojecten,
zoals herinrichting Nico Bergsteijnweg etc. Daarnaast wordt
de provincie Utrecht op de hoogte gesteld van het rapport.

Ingekomen stuk 05
Motie toenemend verkeer
gemeente Woudenberg

M. Hardeman
CDA

1.

1.

Dit ingekomen stuk wordt geagendeerd voor de raadscommissievergadering van 04-02-2020.

Ingekomen stuk 05
Motie toenemend verkeer
gemeente Woudenberg

J. van den Dool
SGP

1.

De CDA-fractie wil stuk 5c: onderzoek
toenemend verkeer gemeente Woudenberg
agenderen voor de raadscommissievergadering van 04-02-2020. Motivatie: we
zouden graag met de wethouder in gesprek
willen gaan over een aantal conclusies uit dit
onderzoek (Hoofdstuk 6).
De tellingen zijn gehouden in juni 2017 en juni
2019, logisch voor een eerlijk vergelijk tussen
2017 en 2019. Zijn er (algemene) cijfers
bekend over een hogere verkeers-intensiteit
in bijvoorbeeld de maand november ten
opzichte van juni? Zo ja, blijven de conclusies
over het niet overschrijden van de
verkeersintensiteit norm dan ook staan?

1.

Er zijn geen algemene cijfers over verkeersintensiteiten
bekend over de maand november.

Ingekomen stuk 05

P. van Schaik

1.

De GBW-fractie wil 5a/b/c laten agenderen

1.

Dit ingekomen stuk wordt geagendeerd voor de raads-
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Ingekomen stuk 07
Memo Klein maar fijn
wonen

S. Smit
PvdA-GL

1.

Ingekomen stuk 07
Memo Klein maar fijn
wonen

J. Bessembinders
CDA

1.

Er wordt gesproken over twee geschikte
locaties voor Tiny Houses, maar ik kan slechts
één locatie uit de stukken halen en wel bij de
Vallei Ruiters. Wat zou de tweede locatie zijn?

1.

2.

Vallei Wonen heeft aangegeven geen
investeringsadvies aan Omnia Wonen te
kunnen verstrekken wegens onvoldoende
onderbouwing van de behoefte. Het
woonbehoefteonderzoek 2018 spreekt over
een niche behoefte: “De vraag naar klein(er)
wonen vertaalt zich in de praktijk in een vraag
naar kleinere woningen (bijvoorbeeld kleine
appartementen, een kleine (niche) vraag naar
Tiny Houses.” Heeft de gemeente
cijfermateriaal beschikbaar waaruit deze
nichebehoefte blijkt?

2.

Er zijn op dit moment bij ons geen verder gespecificeerde
cijfers bekend. Er is bekend dat er (landelijk) vraag is naar
kleinere woningen maar een exact aantal is niet bekend. Wij
hebben samen met Vallei Wonen gezocht naar oplossingen
om meer cijfers boven tafel te krijgen. Denk hierbij aan het
inventariseren van de hoeveelheid inschrijvingen van
jongeren en alleenstaanden. Echter heeft Vallei Wonen op
dat moment aan ons aangegeven dat dit niet afdoende is.
Tijdens het gesprek wat wij eind januari met Omnia Wonen
hebben gaan wij uiteraard in overleg over de beschikbare
vs. de gewenste informatie en hoe wij dit gezamenlijk op
elkaar kunnen laten aansluiten.

1.

In het CA wordt gesproken over een memo uit
mei 2019. Heb jij deze memo voor mij?

1.

Deze memo is in mei 2019 gedeeld met het college. Omdat
er in deze memo gesproken wordt over locaties is deze

Ingekomen stuk 07
Memo Klein maar fijn

W. van der Steen
PvdA-GL

Vraag
voor de raadscommissievergadering van
04-02-2020. Motivatie: Wij willen in gesprek
met het college over de uitkomst van het
onderzoek en te nemen maatregelen.
In hoeverre is de conclusie terecht dat er in
2020 geen kleine woonvormen in het kader
van Klein maar Fijn wonen worden
gerealiseerd?

Antwoord
commissievergadering van 04-02-2020.

1.

Op dit moment is het vervolg van Klein maar Fijn wonen ons
nog onbekend. Eind januari hebben wij een afspraak
ingepland met Omnia Wonen om te overleggen over de
nieuwbouwontwikkelingen in Woudenberg. Uiteraard
bespreken wij Klein maar Fijn wonen ook tijdens dit overleg.
Als Omnia Wonen positief tegenover Klein maar Fijn Wonen
staat willen wij alles in het werk stellen om in 2020 kleine
woningen te realiseren. We zijn hierin uiteraard afhankelijk
van de medewerking van Omnia Wonen, de afhankelijkheid
van proceduretijden, levertijden in de bouw, etc. maar wij
kunnen hier op dit moment nog geen uitspraken over doen.
Omdat de betrokkenen rondom de tweede locatie nog niet
geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen hebben wij ervoor
gekozen om de locatie nog niet bekend te maken.

Onderwerp

Vraagsteller

Vraag

Antwoord

wonen

memo niet openbaar gemaakt. Naar aanleiding van deze
memo heeft het college de strategie bepaald en de
aandachtspunten voor het vervolg meegegeven.

Ingekomen stuk 07
Memo Klein maar fijn
wonen

P. van Schaik
GBW

1.

De GBW-fractie wil 7a/b laten agenderen voor
de raadscommissievergadering van
04-02-2020. Motivatie: wij willen in gesprek
met het college over het (te lange) tijdspad
van Klein maar Fijn wonen en over de
mogelijkheid of er geen alternatieven zijn
(locaties).

1.

Dit ingekomen stuk wordt geagendeerd voor de raadscommissievergadering van 04-02-2020.

Ingekomen stuk 07
Memo Klein maar fijn
wonen

W. van der Steen
PvdA-GL

1.

Ik heb begrepen dat er correspondentie is met
Vallei Wonen over het project Klein wonen.
Graag ontvang ik deze correspondentie! (Wet
openbaarheid van bestuur).

1.

Klein maar Fijn wonen is door GBW geagendeerd voor de
raadscommissie van 4 februari a.s. Bij de verzending van de
commissiestukken (23 januari a.s.) doen wij u de stukken
rondom Klein maar Fijn Wonen toekomen.

Ingekomen stuk 13
Voortgangsrapportages
Beleids- en actieplannen 1
april tot 1 oktober 2019

S. Smit
PvdA-GL

1.

01. Duurzame economie:
Wanneer komen de bordjes ‘Fair Trade
gemeente bij de borden ‘Woudenberg’?

1.

De borden zijn inmiddels binnen, dus dit zal worden
afgestemd met de buitendienst en worden ingepast in hun
werkzaamheden in Q1.

2.

03. Duurzaamheid:
In hoeverre is er het voornemen een
vernieuwd duurzaamheidsplan op te stellen?

2.

Het huidige duurzaamheidsplan is geëvalueerd. Momenteel
wordt er gewerkt aan het opstellen van een oplegger bij dit
duurzaamheidsplan, waarin we het duurzaamheidsplan
actualiseren en de huidige ontwikkelingen meenemen. Dit
wordt naar verwachting in de gemeenteraad van februari
behandeld.

3.

07. Wonen:
a. Er worden cijfers gepresenteerd met
een prognose voor 2019. Wat is de
prognose voor 2020 en 2021?

3.

:

b.

Bij uitwerking actiepunten Woonvisie
2019+ wordt bij focuspunt Betaalbare
woningvoorraad over 25% van de
sociale woningvoorraad toewijzen aan
woningzoekenden met een binding
met Woudenberg. In hoeverre bedoelt
u hier hetzelfde als de 20% lokaal
maatwerk en kunnen we dus voortaan
spreken over 25% lokaal maatwerk?

a.

Met het samenvoegen van de bestanden is er naar
alle waarschijnlijkheid per abuis een fout gemaakt.
Excuus hiervoor. Naast de prognose van 2019 zijn
ook de prognoses voor 2020, 2021 en 2022
beschikbaar. Wij voegen de correcte bijlage (hierbij)
toe.

b.

Kijkend naar lokaal maatwerk mag de woningcorporatie 25% van de sociale woningvoorraad
toewijzen aan woningzoekende met binding met
Woudenberg. Het is namelijk op grond van de
Huisvestingswet mogelijk om 50% regionaal en
daarbinnen 25% lokaal toe te wijzen. De basis van
de Huisvestingswet is vrije vestiging. In de
Woonvisie 2019+ is vastgelegd dat 25% van de
vrijkomende sociale woningvoorraad met voorrang
wordt toegewezen aan woningzoekenden met
binding aan Woudenberg. Volgens de landelijke
geldende regels is dit de maximale hoeveelheid die
de gemeente met voorrang mag toewijzen aan
mensen met een binding aan de gemeente. Als de
woningcorporatie deze 25% niet haalt dan is dit niet
fout maar maken zij minder gebruik van de
mogelijkheden om lokale binding toe te passen.

Een landelijke toewijzingsregel uit de Woningwet
waar woningcorporaties mee te maken hebben is de
80-10-10 regeling. Een landelijke toewijzingsregel
uit de Woningwet waar woningcorporaties mee te
maken hebben is de 80-10-10 regeling. De regeling
geeft aan dat woningcorporaties minimaal 80
procent van hun vrijkomende sociale woningvoorraad – woningen met een huurprijs tot 720,42
(prijspeil 2019) – moeten verhuren aan de sociale
doelgroep. De sociale doelgroep zijn de huishoudens
met een gezamenlijk jaarinkomen tot 38.035 euro
(prijspeil 2019). Tot 2021 kunnen corporaties 10
procent van de vrijkomende sociale woningen
toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen
38.035 en 42.436 euro (prijspeil 2019), de lage
middeninkomens. Dit wordt aangeduid als de 10
procent voor de lage middeninkomens. Daarnaast
mogen corporaties 10 procent van de woningen
toewijzen aan huurders met een hoger inkomen. Dit
wordt aangeduid als de 10 procent vrije ruimte. Bij
de 10 procent vrije ruimte gelden bepaalde
voorrangsregels.
c.

Welke definitie hanteert het college
voor een sociale huurwoning, en waar
is deze definiëring op gebaseerd?

c.

Bij de behandeling van de Woonvisie 2019+ hebben
wij gezamenlijk met u de definitie voor een sociale
huurwoning vastgesteld. Zoals afgesproken
hanteren wij deze definitie, te weten: Sociale
huurwoningen zijn woningen voor de doelgroepen
van beleid van de Nederlandse woningcorporatie,
onder de huurliberalisatiegrens (720 euro) en die
conform de Woningwet passend toegewezen worden
op basis van het inkomen van de doelgroep. Voor
Woudenberg betekent dit, in het huidige huurtoeslagbeleid, bij deze samenstelling van het
woningzoekendenbestand, een huurprijs van 607
euro (1/2 persoonshuishoudens) of 651 euro (3 of
meerpersoonshuishouden) (prijspeil 2019).

Ingekomen stuk 13
Voortgangsrapportages
Beleids- en actieplannen 1
april tot 1 oktober 2019

J. van den Dool
SGP

05. Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma
SD:
1. Het aanbod aan activiteiten en basisvoorzieningen is samen met de coöperatie
inzichtelijk gemaakt. Heeft dit overzicht
geleidt tot een volledig en actueel ingevulde
sociale kaart en de eigen website van DKS?

1.

De website van De Kleine Schans moet nog op enkele
punten worden aangepast om de activiteiten en basisvoorzieningen beter vindbaar te maken. Zodra die
aanpassingen zijn doorgevoerd worden alle basisvoorzieningen benaderd met de vraag de informatie op de
website te updaten en/of aan te vullen, zodat er een zo
volledig en actueel mogelijk aanbod op de website van De
Kleine Schans te vinden is.

2.

In hoeverre is het aanbod van basisvoorzieningen toereikend voor de zorgvragen in
Woudenberg zodat hier naar verwezen worden
of zijn er ook voorzieningen niet beschikbaar
die er bijvoorbeeld in andere gemeenten wel
zijn? Hoe wordt met die eventuele lacunes
omgegaan?

2.

In de gemeente Woudenberg bestaat een breed aanbod van
basisvoorzieningen. Daarnaast monitoren we samen met de
CDKS we voortdurend of het aanbod basisvoorzieningen
aansluit bij de zorgvraag en behoeften van de Woudenbergers. Dit doen we op basis van signalen van
medewerkers van CDKS en in gesprekken met andere
maatschappelijke partners, waaronder door ons
gesubsidieerde organisaties. Wanneer we een lacune
constateren, onderzoeken we, samen met CDKS en
maatschappelijke partners op welke manier we die het
beste kunnen vullen. Hierbij maken we indien nodig ook
gebruik van ideeën en initiatieven uit andere gemeenten. En
werken we indien nodig en mogelijk samen.

3.

Een overzicht is belangrijk maar verbinding
tussen de verschillende voorzieningen en
activiteiten is noodzakelijk. Welke rol speelt
een netwerkregisseur en welke stappen
worden hier nu in gezet?

3.

In plaats van één netwerkregisseur is er sinds kort een klein
team welzijn gevormd dat overzicht houdt en de verbinding
tussen de verschillende (basis)voorzieningen en activiteiten
stimuleert.

1.

Met de verantwoordingsprotocollen worden zowel richting
de gemeente Amersfoort als aan haar accountant de eisen

06. Voortgangsrapportage project maatregelen:
1.

In hoeverre hebben de nieuw vastgestelde
verantwoordingsprotocollen gemeente
Amersfoort (zie ingekomen stuk nummer 10)

nog invloed op de resultaten van pijler 1
‘voorwaardenscheppend’ waarin de nadruk
gelegd wordt op inzicht en beheersing van
zorgkosten?

2.

In de conclusie staat beschreven dat het
overgrote deel van de projectresultaten
behaald kunnen worden. Waaruit blijkt dat als
het gaat om de financiële resultaten?

3.

In de conclusie staat ook dat nieuwe
zorgvragen en nieuw gevestigd zorgaanbod
de projectresultaten direct beïnvloeden. Is het
dan wel mogelijk om besparingen inzichtelijk
te maken (zowel inhoudelijk als financieel)?

ten aanzien van de verantwoording van de zorgkosten
helder gemaakt. De gemeente Amersfoort maakt voor haar
verantwoording gebruik van een verantwoordingsmodel.
Daarbij is de gemeente Amersfoort een intern proces van
controles aan het ontwikkelingen waardoor men minder
afhankelijk wordt van de productieverantwoordingen met
accountantsverklaringen welke de zorgaanbieders moeten
aanleveren. Door de verdere ontwikkeling van dit interne
proces worden (tussentijdse) cijfers nog betrouwbaarder wat
bijdraagt aan verdere beheersing van de zorgkosten en zo
op de een positieve invloed heeft op de resultaten van pijler
1.
2.

Dit is een inschatting op basis van de implementatie en
voortgang van de maatregelen. De prognosecijfers ten
aanzien van de zorgvraag en het zorggebruik over 2019
komen in Q1 van 2020. Dan krijgen we meer concreet
inzicht in de financiële cijfers.

3.

Om de effecten van de maatregelen (inhoudelijk en
financieel) inzichtelijk te maken is niet altijd eenvoudig,
omdat we niet kunnen zeggen hoe de cijfers eruit zouden
zien als we niets gedaan hadden. In sommige gevallen kan
het wel. Bijvoorbeeld bij veranderende werkwijzen of het
inzetten van een andere methode. In dat geval kunnen we
uitrekenen wat het inzetten van de nieuwe werkwijze of
methode bespaart ten opzichte van het inzetten van de
oude. Zoals we vorig jaar mei tijdens de presentatie ten
aanzien van de JIM-methode hebben laten zien. Daarnaast is
mogelijk om trends te zien. En om de trends in de gemeente
Woudenberg af te zetten tegen trends in andere gemeenten
in de regio. Daarmee krijgen we inzicht van het effect van
de maatregelen en kunnen we die tot op zekere hoogte
financieel vertalen.

1.

Het is niet ongewoon dat dit soort initiatieven een

06d. Rapportage werkatelier dagopvang dichtbij
huis:
1.

Er is veel tijd in het plan, organisatie en

uitvoering van dit werkatelier gestoken, ook
heeft dit werkatelier de nodige PR en
aandacht gekregen. Toch lees ik uit de
rapportage dat de deelnemer aantallen
achterblijven terwijl deelnemers het project
tot een succes moeten maken. Wat is de
reden van het wegblijven van deelnemers en
welke acties worden in Q1 van 2020 uitgezet
om dit project alsnog tot een succes te
maken?
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01. Voortgangsrapportage Duurzame economie:
1. Vanaf medio 2018 is er geen stuurgroep meer.
Zijn er ontwikkelingen te melden over de
vorming van een nieuwe stuurgroep?

Ingekomen stuk 14
Voortgangsrapportage
Projecten en programma's
1 april 2019 – 1 oktober
2019

M. van de Hoef
GBW

07. voortgangsrapportage dienstverlening:
1. Onder de WOZ/BAG samenwerking wordt
gesproken over de achterstand in de
oplegging van aanslagen. Is het gelukt om de
niet-opgelegde aanslagen van 2017 in
december 2019 op te leggen? (zodat geen
opbrengsten verloren zijn gegaan?)

08 Centrumplan fase 3:
2. Er wordt gekeken naar welke onderdelen
apart tot ontwikkeling kunnen komen. We
hebben gezien dat op de toekomstige locatie
van Albert Heijn inmiddels alle bebouwing is
gesloopt dus het lijkt er op dat AH haar eigen

aanlooptijd nodig heeft om een succes te worden, aangezien
mond-tot-mondreclame vaak een belangrijke aanjager is en
er in het begin nog weinig deelnemers zijn die de mond-totmondreclame kunnen doorgeven. Daarbij is het niet
eenvoudig om de juiste doelgroep te bereiken. In januari
komt het werkatelier weer bij elkaar om de vervolgacties te
bepalen.

1.

De stuurgroep was bedoeld om voorstellen (en verzoeken
om een bijdrage) te toetsen om aan mee te werken. Die
voorstellen blijven uit. Daarom zijn we op zoek naar een
passend alternatief voor de stuurgroep om de verbindingen
en samenwerking tussen de verschillende partijen te
versterken. We zijn nog niet tot een passende oplossing
gekomen maar de komende tijd gaan we hiermee verder en
zullen we hierover gesprekken voeren met diverse
stakeholders in de verschillende werkvelden.

1.

Het is gelukt om de niet-opgelegde aanslagen van 2017 in
december 2019 op te leggen.

2.

Zolang partijen nog geen concreet plannen hebben
ingediend, kunnen wij u ook niet informeren. Zodra er wel
sprake is van concrete plannen, die voldoen aan de basis
eisen, zullen wij u informeren, zodat u op de hoogte bent
voordat een participatie of overleg traject start.

pad heeft gekozen. Graag ontvangen wij de
bevestiging dat de Raad tijdig wordt
geïnformeerd over mogelijke aparte
ontwikkeling van een deel van het
Centrumplan, zodat wij achteraf niet voor
voldongen feiten komen te staan. Kunt u die
toezegging doen?

