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Onderwerp Vraag Antwoord

Raadsvoorstel Voor 2026 staat het begrotingsresultaat de 
toevoeging aan de reserve niet toe. Kunt u dit 
nader toelichten?

Voor de jaren 2023-2025 zijn toevoegingen aan de reserve opgenomen. In 2026 is een
toevoeging aan de algemene reserve niet mogelijk aangezien dat begrotingsjaar een 
fors nadelig saldo heeft. 2026 is alleen positief door de onttrekking van de algemene 
reserve van 800.000 euro. Het bedrag dat hierdoor niet in 2026 wordt toegevoegd, 
wordt in 2023 extra toegevoegd waardoor de begrootte toevoeging over de jaren 
gelijk is. 

Programma 1
Samenleving
Bladzijde 22

Energiecompensatie cultuur- en 
sportverenigingen. Hiervoor is 50.000 euro 
opgenomen voor 2023. Hoe is dit met de 
stijgende energiekosten bij de andere 
(openbare) gebouwen? Wordt daar ook rekening 
mee gehouden?

De stijgende energiekosten van de gemeentelijke gebouwen, die de gemeente 
beheert, zijn verwerkt in programma 5 van de begroting.
De stijgende energiekosten van de schoolgebouwen, waar de gemeente eigenaar van 
is, komen voor rekening van de schoolbesturen.

Programma 2
Leefomgeving
Bladzijde 29

We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Hoe hoog zouden de kosten
worden als gekozen wordt voor norm B? 

De bebouwde kom werd altijd op niveau B, bedrijventerrein en buitengebied op niveau
C onderhouden. 

Bij de vaststelling van het herstelplan zijn 2 maatregelen (3 en 4) genomen om het 
niveau te verlagen van B naar C. 

Bezuiniging 3 en 4 uit het herstelplan terugdraaien om op niveau B te blijven kost € 
7.300 per jaar

De meerkosten voor onderhoud bedrijventerrein en buitengebied op niveau B i.p.v. C 
is niet zo eenvoudig uit te rekenen. 

Indien dit wenselijk is zal daar een onderzoek naar gedaan moeten worden.
Programma 2
Leefomgeving
Bladzijde 31

Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan 
de laatste jaren in Nederland steeds vaker, 
steeds hevigere regenbuien. Heeft het college 
een overzicht van de overlastsituaties/locaties in
Woudenberg? Zo ja, is dat wat wordt bedoeld 
met de maatregelen uit het BWKP die in de 
komende jaren (2020-2029) worden uitgevoerd.

In het BWKP (Basis Water Keten Plan welke in januari 2019 door de raad is 
vastgesteld) zijn de risicogebieden van wateroverlast in beeld gebracht. Tevens zijn 
daar de maatregelen voor de komende jaren (2019-2030) opgenomen. 

Is hiervan een overzichtskaart en kunnen wij die 
ergens inzien?

Deze is opgenomen in het BWKP, welke in 2019 is vastgesteld. Via de klimaateffect 
atlas zijn deze locaties ook terug te vinden. klimaatvalleienveluwe.nl

Klimaatadaptie bestaat uit: wateroverlast, hitte, 
droogte en kans op overstromingen. In het 

Het thema wateroverlast is belegd bij beleid riolering en water. 
Het thema droogte speelt in Woudenberg minder als gevolg van hoge 

https://klimaatvalleienveluwe.nl/atlas/
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programma 2 lezen we alleen over het 
maatschappelijk effect wateroverlast. Waar 
kunnen we de aanpak op de overige thema’s 
vinden? 

grondwaterstanden en aanvoer van kwelwater. 
De thema’s hitte en overstromingen zijn in Woudenberg niet specifiek belegd bij een 
programma of beleidsmedewerker. 


