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Onderwerp Vraagsteller Vraag Antwoord

Ingekomen stuk 01
Motie gemeente 
Montferland 
Huishoudelijke 
ondersteuning

H. v.d. Wetering
PvdA-GL

Montferland RV Huishoudelijke ondersteuning:
‘De gemeente Montferland vraagt aan het Rijk om de 
huishoudelijke ondersteuning over te hevelen naar 
bijzondere bijstand. Wat is de mening van het College over 
dit onderwerp?

In Woudenberg hanteren we de lijn dat moties van andere 
gemeenten voor kennisgeving worden aangenomen, tenzij 
er een specifiek Woudenbergs belang aan de orde is.

Ingekomen stuk 02
Brief van 
Milieudefensie over de 
transitievisie warmte 
en biomassa 
installaties in 
gemeenten

H. v.d. Wetering
PvdA-GL

Aanbiedingsmail Milieudefensie transitievisie warmte en 
biomassa:

Heeft de gemeente Woudenberg deelgenomen aan de 
Survey? En zo ja: kunt u aangeven hoe is geantwoord op 
de vragen?

Hoe staat het ervoor met de transitievisie warmte? En hoe 
ziet u de bewonersparticipatie daarin?

Over het gebruik van biomassa is het SER-advies heel 
duidelijk; ‘zo snel mogelijk te stoppen met 
elektriciteitsopwekking uit houtige biomassa en eventuele 
dito warmteopwekking af te bouwen’. 

Hoe staat u tegenover dit advies? Wat is de huidige 
situatie in Woudenberg hieromtrent?

Wij hebben niet deelgenomen aan deze enquête.

We zijn in november gestart met de transitievisie warmte 
volgens de planning van het begeleidende bureau. Op 7 
december wordt een enquête verstuurd als eerste 
onderdeel van de bewonersparticipatie. Vervolgens zijn er 
in februari en mei 2 bewonersbijeenkomsten gepland

Als college hebben we nog geen definitief standpunt 
ingenomen over het gebruik van biomassa voor 
elektriciteits- en/of warmteopwekking.

Voor zover bekend wordt alleen bij De Greef hout en gras 
als aanvullende product voor de dierlijke producten 
gebruikt voor de opwekking van biogas.

Ingekomen stuk 03
Open brief Kunst en 
Cultuur Voorzitter 
Beroeps Organisatie 
kunstenaars BOK

H. v.d. Wetering
PvdA-GL

Open brief Kunst en Cultuur: volgens de BOK heeft de 
gemeente (extra) middelen gekregen voor kunst en 
cultuur. In hoeverre is dit juist? En zo ja, hoe hoog is deze 
uitkering en hoe wilt/gaat u dit geld besteden?

De gemeente heeft € 330.000 ontvangen van het rijk als 
compensatie voor de extra uitgaven die de gemeente 
maakt op gebied van alle beleidsterreinen (w.o. kunst en 
cultuur).
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Ingekomen stuk 03
Open brief Kunst en 
Cultuur van de 
Voorzitter Beroeps 
Organisatie 
kunstenaars BOK

J. Bessembinders
CDA

Op welke ‘gelden van het Ministerie van OCW’ doelen de 
schrijvers van de brief?

Gaat het daarbij om reguliere middelen die gemeenten van 
het ministerie toegewezen krijgen of om extra gelden als 
steun tegen de achtergrond van Corona? 

Heeft de gemeente Woudenberg vernomen van het 
ministerie dat zij extra geld ontvangt?

Zo ja, om hoeveel geld gaat het?

Gaat het College dat geld ook daadwerkelijk oormerken 
voor Kunst en Cultuur?

Zo ja, hoe bepaalt het College de besteding van die 
gelden? 

Zo nee, waarom niet?

Aan welke concrete Kunst en Cultuurprojecten wil het 
College dit geld besteden?

Woudenberg heeft van het rijk compensatie corona 
ontvangen via de algemene uitkering (zie toelichting 
najaarsrapportage 2020). 

Zie voorgaand antwoord.

De gemeente is via het rijk geïnformeerd over de 
compensatie corona.

In totaal is € 330.000 ontvangen. De uitgaven corona 2020 
worden geschat op €128.000 (zie toelichting 
najaarsrapportage 2020).

De €330.000 ontvangen gelden zijn niet geoormerkt en 
hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen (w.o. 
kunst en cultuur). Deze compensatie kan de gemeente 
inzetten als dekking voor alle extra kosten die de gemeente 
maakt als gevolg van corona.

Een aantal uitgaven corona zijn nu nog niet inzichtelijk.  Het 
college verwacht dat de komende maanden duidelijker 
wordt via welke beleidsterreinen compensatie aan de 
gemeente gevraagd wordt en op welke terreinen de 
gemeente zelf nog extra kosten gaat maken als gevolg van 
Corona. Daarvoor is het gereserveerde bedrag van 
€175.000 beschikbaar.

Zie vorig antwoord.

Op dit moment is niet inzichtelijk om welke projecten dit 
gaat en dit hangt ook samen met de andere extra kosten 
die zijn gemaakt als gevolg van Corona.



Ingekomen stuk 05
Houtkachels

H. v.d. Wetering
PvdA-GL

In hoeverre is bij u bekend of er klachten zijn over 
houtkachels in Woudenberg?

Is de gemeente van plan aanbevelingen van het 
‘Kenniscentrum Houtrookoverlast’ over te nemen? Zoals 
opname in de APV, voorlichting aan gebruikers (en 
gedupeerden), naleving wettelijke besluiten?

Er zijn ongeveer 5 meldingen binnengekomen over het 
stoken van houtkachels.

Om te kunnen handhaven op houtrook is de gemeente 
afhankelijk van landelijke wetgeving. De gemeente kan nu 
alleen handhavend optreden als een schoorsteen niet is 
gebouwd conform het Bouwbesluit. 

Daarnaast kunnen we op basis van onze APV alleen een 
controle uitvoeren op wat er zoal gestookt wordt voor 
situaties buiten de woning. We mogen wel het terrein 
betreden voor een controle, maar niet de woning. De 
gemeente kan dus gebeld worden bij een feitelijke 
constatering van het oneigenlijk stoken buiten de woning. 
Dan kan de BOA eventueel langsgaan. Belangrijk is dat er op 
dat moment dan wel de overtreding moet plaatsvinden. 

Voor overlast door het stoken van kachels in de woning 
kunnen wij enkel het advies geven om in gesprek te gaan 
met de veroorzaker of een civielrechtelijke procedure te 
starten. Momenteel wordt gewerkt aan extra 
informatieverstrekking over het stoken van houtkachels via 
de gemeentesite en de socials. Zowel belicht vanuit de kant 
van de stoker als vanuit de kant van degene die hinder 
ervaart.

Ingekomen stuk 08
Zorgkosten Jeugdzorg 
en Wmo 
najaarsrapportage 
2020

H. v.d. Wetering
PvdA-GL

Kosten jeugdzorg en WMO: €189K hoger dan in bijgestelde 
begroting. Wanneer verwacht u de uitgebreide inhoudelijke 
analyse? Hoe verhoudt deze zich tot de analyse van de 
VNG-visitatie-commissie die u in januari 2021 verwacht?

We verwachten de uitgebreide inhoudelijke analyse begin 
februari ambtelijk af te ronden. Naar verwachting treft u deze 
dan bij de ingekomen stukken van maart aan.
De uitgebreide inhoudelijke analyse is een analyse van de 
data, meer specifiek op de beleidsinhoudelijke data over 
bijvoorbeeld cliëntenaantallen en verwijzingen in combinatie 
met financiële data. De centrale vraag in de analyse van de 
VNG-visitatiecommissie is “Hoe kunnen gemeenten de grip 
op de uitgaven in het sociaal domein verbeteren en 
behouden?”. De analyse van de VNG-visitatiecommissie gaat 
niet in op de onderliggende data maar in op hoe we de juiste 
data boven tafel kunnen krijgen, welke vragen relevant zijn 
om te stellen en welke keuzes in de visie gemaakt kunnen 
worden.

Ingekomen stuk 08 J. Stalman Ingekomen stuk 08a-Getekend-CA-zorgkosten- In de bijlage bij het collegeadvies (ingekomen stuk 08b) is 



Zorgkosten Jeugdzorg 
en Wmo 
najaarsrapportage 
2020

VVD najaarsrapportage-2020: kan het College nader toelichten 
hoe de -189k tot stand is gekomen en wat de feitelijke 
onderbouwing hiertoe is (zogenaamde pxq)? Waar gaat dit 
mis in de uitvoering?

Kan het College nader weergeven wat regionaal is gebeurd 
waardoor de rekening nu wordt gepresenteerd? Wat maakt 
dat de uitvoeringsorganisatie centraal dit uitvoert en voor 
ons een overschrijding?

Kan het College nader weergeven welke initiatieven 
worden genomen om meer controle/ regie te krijgen op dit 
proces.?

We bemerken hierop een informatieachterstand voor zowel 
de raad als het college. VVD Woudenberg pleit voor een 
informatieavond waarin dit nader wordt toegelicht in 
aanwezigheid van de uitvoeringsorganisatie zelf. Verzoek 
via deze weg om dit te faciliteren.

per perceel opgenomen wat het verloop van de kosten in 
2020 is en hoe op de -189K is uitgekomen. – 189K is het 
verschil tussen het totaal prognose 2020 (kolom 7) en de 
aangepaste begroting (kolom 4). De totaal prognose 2020 is 
gebaseerd op de prognose welke we van de gemeente 
Amersfoort hebben ontvangen met inzicht in de financiële 
cijfers, aangevuld met enkele kosten die wij direct 
maken/hebben gemaakt. 

Hoe deze financiële cijfers zich verhouden tot de inhoudelijke 
data wordt momenteel in de uitgebreide inhoudelijke analyse 
onderzocht.

Het vertrekpunt voor de financiële prognose zoals we die van 
de gemeente Amersfoort hebben ontvangen, zijn de 
afgegeven beschikkingen voor Woudenbergse cliënten (via 
het wijkteam maar bijvoorbeeld ook via huisartsen en 
gecertificeerde instellingen). Vervolgens wordt met diverse 
aspecten (o.a. ervaringscijfers in declaratiegedrag van 
zorgaanbieders) rekening gehouden om tot de uiteindelijke 
prognose te komen. De rekening is hierdoor het gevolg van 
de afgegeven beschikkingen, de ingezette zorg en de 
verwachting dat dit gaat kosten.

Gezien deze aanvullende stijging van de zorgkosten 
Jeugdzorg en Wmo 2020 zijn wij een uitgebreide inhoudelijke 
analyse gestart. Daarbij nemen we ook de handvatten mee 
die we al van de VNG-visitatiecommissie hebben gekregen. 
De analyse zal er daarmee anders uit komen te zien dan u 
van ons gewend bent. Door andere vragen te stellen en op 
bepaalde aspecten dieper in te gaan, verwachten we meer 
inzichten te krijgen welke ons helpen bij het hebben van grip 
op de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo.
We nemen dit mee en bekijken hoe we een informatieavond 
hierover kunnen organiseren.



Ingekomen stuk 10
Voortgangsrapportage 
4 transitie 
belastingsamenwerking 
(oktober 2020)

J. Bessembinders
CDA

Bij 2 (Innen en Kwijtschelding) lezen wij: “Opschonen 
administratie en afhandelen vorderingen oude jaren is in 
behandeling”. Om hoeveel vorderingen en welk 
openstaand bedrag gaat het hier? 

Ligt u bij de vorderingen oude jaren op schema? 

Hoeveel zaken draagt u over aan de deurwaarder? 

Hoe verhoudt zich het aantal zaken dat wordt 
overgedragen aan de deurwaarder tot het aantal reguliere 
aantallen zaken dat normaal gesproken jaarlijks wordt 
overgedragen aan de deurwaarder? 

Overkoepelend: Gaan we op tijd ‘Schoon door de poort’ 
afronden?

Per 3 november stonden er nog 277 vorderingen open voor 
een bedrag van € 105.000 met een vervaltermijn voor 2020. 
Hiervan zijn er inmiddels 92 aangeboden aan de 
deurwaarder, 111 hebben er 14 november een aanmaning 
gehad en van de laatste 74 is in beeld in welke status van de 
vordering ze zich bevinden (aanvraag kwijtschelding; uitstel 
i.v.m. bewaar; voorstel oninbaar).

Ja, de vorderingen zijn of overgedragen aan de deurwaarder 
of hebben onlangs een aanmaning gehad. Van de overige 
vorderingen is in beeld waarom deze een stopcode hebben 
(uitstel; aanvraag kwijtschelding; voorstel oninbaar).

Met dagtekening 12 december worden er ca. 300 
vooraankondigingen dwangbevel verzonden. Deze hebben 
betrekking op de openstaande vorderingen met een status 
aanmaning. Hierbij worden alle belastingjaren meegenomen. 
Een deel hiervan zal betalen, een betalingsregeling 
aanvragen of bijvoorbeeld kwijtschelding verzoeken. Het 
andere deel ontvangt medio januari 2021 een dwangbevel 
(via de externe deurwaarder).

Er zijn 92 vorderingen overdragen aan de nieuwe 
deurwaarder Cannock Chase. Dit zijn vorderingen die eerder 
in behandeling waren bij het failliete deurwaarderskantoor 
P&B. De invordering ná juli 2019 is in september 2020 weer 
opgestart. Deze vorderingen bevinden zich nog in de 
aanmaanfase. In december volgt een vooraankondiging 
dwangbevel en medio januari 2021 kunnen dwangbevelen 
worden aangeboden aan de deurwaarder.  

Dat is op dit moment nog niet bekend. In januari 2021 
worden pas dwangbevelen opgestart over de periode 
augustus 2019 tot en met september 2020 en overgedragen 
aan de deurwaarder. Voor deze vorderingen is onlangs een 
herinnering en een aanmaning verzonden. In december volgt 
nog een vooraankondiging dwangbevel. Pas daarna zal 
overdracht aan de deurwaarder plaatsvinden. 

Voor wat betreft ‘Schoon door de poort’ ligt alles op schema.

Ingekomen stuk 11
Ontwerp project 

H. van Veldhuizen Mooi dat het ontwerp van de rotonde nu definitief is en dat 
nog een aantal verbeteringen is aangebracht op suggesties 

Dank, op 2 december is de bewonersbrief naar de omgeving 
verzonden. Op deze wijze is de omgeving op de hoogte 



Europaweg-
Stationsweg West

SGP van de omgeving en de raadsfracties. Is al bekend op welk 
moment (er staat Q4 2020, maar dat is bijna voorbij) en op 
welke manier dit plan aan de omwonenden (in brede zin) 
wordt gepresenteerd?

gesteld van het ontwerp. Daarnaast is er een bericht op de 
gemeentelijke website geplaatst. Vanwege de huidige Covid-
19 maatregelen is het helaas niet mogelijk om fysiek een 
bewonersavond in te plannen, dit had uiteraard onze 
voorkeur gehad.  


