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01. Regionaal Mobiliteitsprogramma Midden 
Nederland 1.0 / B. van den Hoven

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Blijkbaar wordt er nogal gezocht naar de 
juiste invulling van het regionale proces, in 
samenhang met de RES en het programma 
Minder CO2. Wat is uw opvatting over de 
wijze waarop dat invulling zou moeten 
krijgen? En: op welke wijze de 
gemeenteraad daarbij betrokken zou 
moeten zijn?

Op dit moment is niet duidelijk hoe deze invulling 
eruit gaat zien, de Regio Amersfoort werkt 
hiervoor aan een voorstel. Mogelijke voorstellen 
voortkomend uit de RMP zullen aan het college en 
aan de gemeenteraad t.z.t. voorgelegd worden ter 
besluitvorming.

03. Prestatieafspraken 2022 / T. Zeeuwe J. Bessembinders
CDA

In de lopende prestatieafspraken staat de 
afspraak om een dementievriendelijk 
wandelpad nabij de Kersentuin aan te 
leggen. Hier is geen uitvoering aan gegeven 
in 2021 en in de prestatieafspraken 2022 
keert dit niet terug. Waarom niet? 

In de voortgang van de prestatieafspraken 2021 is 
opgenomen dat er in verband met de financiële 
positie van de gemeente geen uitvoering aan dit 
punt gegeven is. Omdat er in 2022 geen middelen 
beschikbaar zijn is deze afspraak niet opgenomen 
in de prestatieafspraken 2022. 

Heeft u een overzicht voor de Raad 
beschikbaar met wijzigingen in de 
Afspraken 2022 ten opzichte van 2021? 

Nee dit overzicht is niet beschikbaar. 

03. Prestatieafspraken 2022 / T. Zeeuwe E. van Oosterom
CU

Par. 3.1 Wonen, welzijn, Zorg
Omnia wil graag meewerken aan het 
levensloopbestendig maken van woningen.
Hoe verhoudt zich dat tot doorstroming van 
bijv. “emty nesters” vanuit een eengezins-
woning naar een kleinere woning?

Het levensloopbestendig maken van woningen is 
als we puur kijken naar doorstroming geen goed 
middel. In een levensloopbestendige woning 
blijven mensen immers langer wonen. Daarom 
kijken wij met Omnia Wonen naar de maatregelen 
die er genomen kunnen worden om doorstroming 
te stimuleren. We weten echter in de praktijk ook 
dat niet iedereen te verleiden is om door te 
stromen en daarom is er ook aandacht voor het 
levensloopbestendig maken van woningen. 

Hoe gaat Omnia wonen deze inwoners 
“verleiden” om de eengezinswoning te 
verlaten en te gaan wonen in een kleinere 
woning?

Omnia Wonen beschikt over een zogenaamde 
toolbox waarin verschillende instrumenten ‘zitten’ 
die een bijdrage kunnen leveren aan 
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doorstroming. Voor de woningen in Hoevelaar en 
de Nijverheidsweg (welke begin 2022 opgeleverd 
worden) werken wij met Omnia Wonen aan de 
uitvoering van de doorstromingsmaatregelen. 

Wat heeft Omnia ervoor over dat mensen 
verhuizen?

Dit is geen technische vraag en deze vraag kunt u 
beter aan Omnia Wonen stellen. 

03. Prestatieafspraken 2022 / T. Zeeuwe P. van Schaik
GBW

Blz. 8; 1.9; betreft een gedeeltelijke 
actualisatie van het woningmarktonderzoek. 
Kan het college aangeven wat dit voor 
onderzoek is? 

Het gaat hier over de actualisatie van het WBO. 
We kunnen de uitvoering van het WBO niet 
overslaan echter we gaan in 2022 kritisch kijken 
naar de onderdelen die we uitvragen om de 
kosten beperkt te houden. Daarom spreken we 
van een gedeeltelijke actualisatie. 

Blz. 13; 4; Onlangs is er een regeling 
Huisvesting Aandachtsgroepen geweest. 
Deze regeling gaf subsidiemogelijkheden 
voor bepaalde doelgroepen.  Gaat het 
college en Omnia ook aan de slag om alle 
doelgroepen goed te formuleren zodat bij 
een nieuwe vergelijkbare regeling wij als 
gemeente daar een beroep op kunnen doen 
en onze doelgroepen passen binnen deze 
regeling?  

Dit is op dit moment nog niet opgenomen in de 
werkvoorraad voor 2022 en samen met Omnia 
Wonen zien wij op dit moment nog geen noodzaak 
om hier een overzicht van te maken des te meer 
omdat er andere onderwerpen zijn die eerder 
onze aandacht nodig hebben. 

03. Prestatieafspraken 2022 / T. Zeeuwe H. v/d Wetering
PvdA-GL

De gemeente spant zich in om aan de 
doelstellingen van de RES-regio Amersfoort 
te voldoen. Dat betekent ook stimuleren om 
zonnepanelen op daken te leggen.
We missen daarin dat Omnia Wonen 
stimuleert dat woningen voorzien worden 
van zonnepanelen, bijv. door mee te werken 
aan collectieve inkoop, en het daarmee ook 
voor huurders aantrekkelijk te maken. Kan 
dit worden toegevoegd?

Omnia Wonen kijkt per gemeente naar de 
kwaliteit van de woningen en welke woningen het 
minst duurzaam zijn. Deze woningen worden als 
eerste duurzamer gemaakt. In Woudenberg 
hebben we veel kwalitatief hoogwaardige en 
relatief duurzame woningen. Als het gaat om 
zonnepanelen dan dient Omnia Wonen deze aan 
te kopen en dit is niet iets wat bewoners zelf 
kunnen organiseren. We weten dat de aankoop 
van (collectieve) zonnepanelen onder de aandacht 
is van Omnia.  

04. Memo regeling compensatie corona-
      maatregelen vrijwilligersorganisaties / 

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Wat opvalt is dat geen aanspraak is 
gemaakt op deze regeling. In hoeverre is dit 

24 vrijwilligersorganisaties hebben informatie 
ontvangen over de regeling. Daarnaast is er 
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      A. Pozsgai te verklaren? Hoeveel organisaties zijn 
geïnformeerd over de mogelijkheden van 
deze regeling? Is er met organisaties 
overleg geweest over de regeling met als 
mogelijke uitkomst dat de voorwaarden als 
te streng werden gezien?
Wordt de regeling verlengd nu de 
Coronamaatregelen opnieuw ten koste gaan 
van de mogelijkheden van de organisaties?

bekendheid aan gegeven via de social 
mediakanalen. De gemeente heeft geen 
negatieve signalen ontvangen over de 
voorwaarden van de regeling. In de eerdere 
uitvraag zijn twee subsidies toegekend.
Over de voortzetting van de regeling is nog geen 
besluit genomen. 

05. Oproep voor tijdig overleg Cultuurhuis / 
      R. Hilderink

H. v/d Wetering
PvdA-GL

Hoe gaat u invulling geven aan de oproep 
van de hoofdgebruikers van het Cultuurhuis 
voor tijdig overleg? Wanneer wordt de brief 
beantwoord?

Wij zullen voor het einde van het jaar reageren op 
de brief van de hoofdgebruikers van het 
Cultuurhuis. Dit doen wij middels een schriftelijke 
reactie waarin wij de opdracht van de raad 
nogmaals toelichten en uitleg geven over de te 
verwachten gevolgen voor het Cultuurhuis en haar 
gebruikers. De verwachting is dat met deze 
schriftelijke reactie de zorgen over de 
mogelijkheden om een cultuurhuis in Woudenberg 
te laten voortbestaan grotendeels weggenomen 
worden. 


