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Ingekomen stuk 01
Analyse zorggebruik en 
zorgkosten Jeugdzorg en 
Wmo 2016-2020

H. v/d Wetering
PvdA-GL

1. Bij de toelichting vallen teksten weg in de 
rechter kolommen (ws gevolg van maken pdf-
bestand uit PPT). Kunnen we een pdf 
ontvangen waarin de teksten wel leesbaar 
zijn?

2. Ambulante (dag)behandeling laat de grootste 
stijging zien in de jaren 2016-2020 (395%), 
maar ook ambulante begeleiding en 
dagactiviteiten stijgen. Dit hangt samen met 
een forse stijging van de cliëntenaantallen. Na 
2019 is er ook een forse stijging van de 
gemiddelde kosten. 

- Kunt u een nadere verklaring 
geven van de forse stijging van 
cliëntenaantallen?

- Kunt u een nadere verklaring 
geven van de forse stijging van de 
gemiddelde kosten?

3. Voor het landelijk transitiearrangement Jeugd 
hangt een sterke stijging van zorgkosten 
samen met de verevening. Kunt u dat nader 
toelichten? De kosten per cliënt bij 
verwijzingen door het sociaal team zijn harder 
gestegen dan die van de huisartsen. Welke 
verklaring is daarvoor te geven? Of wordt dit 
ook beïnvloed door een betere samenwerking 
tussen huisartsen en sociaal team, waardoor 
cliënten nu meer via het ST worden 
doorverwezen.

4. Deze analyse is uiteraard van belang voor de 
bezuinigingsdialoog. Maar ook om nader te 
bespreken in de raad. Onder andere waar het 
gaat om de te maken keuzes voor 
instrumenten (‘balans in triple aim’, model 
van AEF.)

Bij het aanbieden van de ingekomen stukken hebben wij u (in 
het totaaloverzicht van de ingekomen stukken) verzocht vragen 
hierover te bewaren voor & te stellen op de Infoavond van 
18-03-2021. Dit verzoek blijft van kracht.
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Hoe ziet u dat? Komt de analyse (op een later 
moment) terug bij een raadsbijeenkomst?

Ingekomen stuk 03
Motie vergroting 
gemeentefonds

H.J. Molenaar
SGP

Heeft het college de betreffende motie van de 
regiogemeenten Midden-Holland tijdens de 
bijzondere ledenvergadering van de VNG van 12 
februari 2021 gesteund? En wat was daarbij de 
motivatie?

VNG heeft een pre-advies met betrekking tot deze motie 
uitgebracht. De argumenten genoemd in het preadvies kunnen 
we volgen en daarom hebben we, conform het pre-advies, voor 
deze motie gestemd.  

Ingekomen stuk 04
Manifest passend beleid 
voor collectieve en andere 
woonvormen

H. v/d Wetering
PvdA-GL

In hoeverre bent u bekend met voornemens om 
vernieuwende woonconcepten te realiseren in 
Woudenberg? Op welke wijze ziet u hiervoor 
mogelijkheden om dit te bevorderen?

De realisatie van vernieuwende woonconcepten met kleinere 
woningen, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimten en 
daarbij het stimuleren van kleinschalige en inclusieve 
gemeenschappen waarin jong en oud meer omziet naar elkaar, 
is een wenselijke beweging. Dit ook met het oog op de lokale 
opgaven binnen het Sociale domein, waar we op zoek zijn naar 
oplossingsrichtingen voor passende huisvesting voor onze 
inwoners die wat extra ondersteuning nodig hebben om mee te 
kunnen doen in onze samenleving. Naast ouderen, zijn dit 
bijvoorbeeld ook jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg 
(18-/18+) en mensen die gebruik maken van Beschermd 
Wonen. 
In Woudenberg is de ontwikkeling van zorgwoningen voor 
dementerende ouderen aan de Zegheweg 8 een actueel 
voorbeeld van een gewenst woonconcept. 

Ingekomen stuk 05
Geurbeleid Woudenberg

H. v/d Wetering
PvdA-GL

1. Vindt hierover afstemming plaats met 
gemeenten in de regio? Immers de geur gaat 
over de gemeentegrenzen heen. 

2. Kunt u aangeven welke normen worden 
gehanteerd in de omliggende gemeenten?

1. Het geurbeleid is mede gebaseerd op de geur die over de 
gemeentegrens heen komt. De gebieden waar een afwijking 
van de landelijke basisnorm voorgesteld wordt liggen niet in 
de invloedsfeer van omliggende gemeenten. Nu we in 
Woudenberg aangesloten kunnen blijven op de landelijke 
basisnorm heeft geen afstemming met omliggende 
gemeenten plaats gevonden. 

2. Kort onderzoek naar de visies van omliggende gemeenten 
leert dat deze allemaal stemmen uit de periode voor of rond 
de vaststelling van het huidige geurbeleid van Woudenberg 
en veelal gericht zijn op specifieke situaties/ bedrijven. Niet 
eenvoudig te achterhalen welke basisnorm gehanteerd 
wordt.

Ingekomen stuk 05
Geurbeleid Woudenberg

M. v/d Hoef
GBW

5a Geurbeleid.
1. Voor welke andere thema’s is nieuw 1. diverse onderzoeken zijn al uitgevoerd en via project 
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onderzoek voorzien met betrekking tot de 
invoering van de Nieuwe Omgevingswet?

2. U stelt op pagina 3 dat een nieuw besluit 
nodig is voor het vaststellen van de 
bebouwingscontour. Kan dit besluit door 
het college genomen worden of moet dat 
door de gemeenteraad gebeuren. 
Wanneer is het nemen van een dergelijk 
besluit voorzien?

3. Kunt u het kaartje toevoegen met daarop 
aangegeven de zones waar de 
gebruikelijke norm van 3 en 14ouE/m3, en 
de zones waar de norm is verlaagd naar 4 
ouE/m3.  

4. In dit stuk wordt aangegeven dat voor 
Hoevelaar fase 3 een hogere 
geurbelasting is toegestaan dan de 
wettelijke 3 ouE/m3, namelijk 3-7. Wil het 
college bij de besluitvorming door de Raad 
enkele scenario’s aan de Raad voorleggen 
waaruit de Raad kan kiezen, bijv. naast de 
7 ouE-contour ook een 5ouE contour?

Omgevingswet met u gedeeld. Dit jaar ontvangt u nog: 
cultuurhistorische waardenkaart, archeologie en NGE-beleid 
en actualisering Geluidbeleid.

2. Betreft een raadsverplichting, is voorzien bij het totaal van 
besluiten dat de raad moet nemen in de overgang naar de 
Omgevingswet, streven is november 2021.

3. Bij dit stukken komt een overzicht van de gebieden waar in 
de bebouwde kom afgeweken wordt/is van de 3 ouE/M3 van 
de 14 ouE/m3 in het buitengebied is in het verleden niet 
afgeweken. 

4. Ten behoeve van de besluitvorming van de raad wordt dit 
nader uitgewerkt, de hoge norm is voor de korte termijn nog 
nodig voor het agrarische bedrijf dat binnen Hoevelaar nog 
in bedrijf is, welke omvang het gebied zal moeten hebben 
zal blijken uit het kaart materiaal dat nog in voorbereiding is 
(vertaling van de kaarten die nu bij de stukken zitten).

5 e. Notitie geur en dierenartspraktijk. 
Onzes inziens blijkt dat vanwege de opslag van 
een geringe hoeveelheid mest 50 m afstand moet 
worden gehouden voor nieuwbouw van woningen. 
Wil het college in overleg met de dierenarts-
praktijk nagaan of door een andere/meer 
kortdurende wijze van mestopslag verkorting van 
de afstand van 50 meter haalbaar is?

In het kader van de nadere uitwerking van de mogelijkheden 
van woningbouw in dit gebied is deze notitie het startpunt voor 
het zoeken naar oplossingen. Daarbij zal worden bezien of 
praktische oplossingen mogelijk zijn in relatie met de juridische 
norm, maar helaas is dat niet altijd mogelijk.


