
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 10 Collegewerkprogramma
Raads(commissie)vergadering van: 17-1-2023

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Blz 5; Er wordt aangegeven dat het op een goede manier invoeren van de 
Omgevingsvisie en de serviceverlening naar de Woudenbergse inwoners en 
ondernemers het grootste project is voor het 2e helft van deze collegeperiode. 

Echter is de verwachting dat de Omgevingswet ingevoerd wordt voor die periode, 
namelijk 1 juli 2023. Zijn we dan niet te laat met het invoeren van de nieuwe 
wetgeving en de serviceverlening?

In het transitieplan Omgevingswet is bepaald dat met de Omgevingsvisie gestart 
wordt na inwerking van de wet. Er is een duidelijk overgangsrecht voor en daarmee 
geen risico. 

 

Blz 5; Vergroten openingstijden burgerzaken en balie. Zijn er klachten m.b.t. de 
huidige openingstijden? Hoe denkt het college dit budget neutraal te gaan doen 
(zie hoofdstuk 5)?

Vanwege de doorgevoerde bezuinigingen zijn de openingstijden versmald. Vanuit het 
meest recente KTO (klanttevredenheidsonderzoek) ligt de behoefte/wens van 
inwoners met name op verruiming openingstijden en vergroten dienstverlening. Dit 
laatste gaan we de komende periode budget neutraal realiseren doordat we 
werkprocessen gaan aanpassen en optimaliseren. Hierdoor wordt de bezuiniging 
behaald tot 2024. Vanaf 2024 komt er een forse stijging van de hoeveelheid 
paspoortaanvragen waardoor het wenselijk is extra uren in te zetten om dit op te 
vangen.

Blz 9 ; Uitwerking regeling energiearmoede. Wanneer kunnen we als raad deze 
uitwerking tegemoet zien? 

De regeling energiearmoede wordt 17 januari in het college van B&W besproken. 
Indien het college akkoord gaat met het voorstel wordt het geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 23 februari 2023. 

Blz 10; Verbetering van schuldhulp verlening.  Zijn er klachten over de huidige 
wijze van de schuldhulpverlening.? Wat wilt u verbeteren? 

Door de hoge energieprijzen en hoge inflatie staat de bestaanszekerheid van 
Woudenbergers onder druk. Dit is de aanleiding om het armoedebeleid evalueren. 
Schuldhulpverlening is hier onderdeel van. De evaluatie van de schuldhulpverlening 
zal uitwijzen wat verbeterd kan worden. Voor zover bekend zijn er geen klachten over 
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Blz 11; Businesscase Cultuurhuis is eind 2022 gestart. Is dat juist? In Q2 volgt pas 
een kredietaanvraag voor uitvoering van dit onderzoek.

de schuldhulpverlening.

Na de zomer van 2022 is een ambtelijke werkgroep gestart met een voorstel voor de 
opdrachtformulering en de aanpak van het onderzoek. Op basis daarvan wordt 
momenteel ambtelijk de laatste hand gelegd aan het raadsvoorstel voor het 
benodigde krediet. Deze wordt uiterlijk in de raadsvergadering van maart aan uw raad
voorgelegd.

Blz 14 Er wordt aangegeven dat er vanuit zowel het dorp als het buitengebied 
signalen zijn gekomen dat op bepaalde locaties de verkeersveiligheid structureel 
onveilig is. Daarbij wordt gezegd dat gestart zal worden met een 
verkeerveiligheidsonderzoek, wat afgerond zal worden in Q1 2024 en als input zal 
dienen voor de mobiliteitsvisie.

Aangezien er al zicht is op locaties waarbij de verkeersveiligheid structureel 
onveilig is, waarom wordt er alsnog gekozen voor een 
verkeersveiligheidsonderzoek? Zijn er geen locaties die eerder dan de genoemde 
planning aangepakt dienen te worden gezien de verkeersonveilige situatie?

De gedachte achter het verkeersveiligheidsonderzoek is niet alleen bedoeld om 
inzichtelijk te maken waar inwoners vinden dat het onveilig is, maar ook waar er 
daadwerkelijk ongevallen in het verleden zijn gebeurd. Dit wordt respectievelijk ook 
wel subjectieve verkeers(on)veiligheid en objectieve verkeers(on)veiligheid genoemd. 

Concreet zal er bijvoorbeeld niet alleen inwoners bevraagd worden welke locaties in 
Woudenberg zij onveilig vinden (subjectief), maar zullen ook ongevallencijfers, 
krantenartikelen, enzovoorts doorgespit worden om te onderzoeken waar er in het 
verleden ongevallen zijn gebeurd.

Dat laatste kan weer bevestigen of ontkrachten of bepaalde locaties die bewoners 
onveilig vinden, daadwerkelijk onveilig zijn of niet. Beide soorten verkeers(on)-
veiligheid inzichtelijk maken is nodig om uitspraken te kunnen doen over de totale 
verkeers(on)veiligheid in de gemeente Woudenberg. Die informatie kan je vervolgens 
gebruiken om betere overwegingen te maken en te onderbouwen waar in de toe-
komst (eventuele) maatregelen getroffen kunnen worden. Dit helpt ook om 
onderbouwd prioriteiten te kunnen stellen wat eerst moet gebeuren en wat pas later 
kan.

Blz 15; Bewaakte fietsenstalling bij de Poort.  Kunt u duiden hoe u dat denkt vorm 
te geven? 

De inspiratie van een bewaakte fietsenstalling is afkomstig van een bewaakte fietsen-
stalling in het centrum van Almere. Zie de volgende website voor een impressie:
http://www.aanbestedingsnieuws.nl/volautomatische-fietsenstallingen-almere/

Dit is een goed gebruikte fietsenstalling waar een aantal medewerkers fysiek toeziet 
op wie er binnenkomt en vertrekt, en daarmee gedurende de openingstijden bewaakt 
wordt. Om te voorkomen dat er ongewenste activiteiten plaats zullen vinden en de 
fietsenstalling daadwerkelijk gebruikt wordt waar wij deze daadwerkelijk voor willen 
gebruiken, is het idee om een toegangscontrolesysteem te introduceren. Hiermee 
kom je de fietsenstalling enkel binnen met een fietspas, een QR-code of iets waarmee 
je enkel toegang krijgt tot de stalling. Wij gaan kijken of er ruimte is in de Dorps-
straat om de fietsenstalling te realiseren. Ook gaan wij, gelet op de financiën, hierover

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/volautomatische-fietsenstallingen-almere/
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in gesprek met de provincie Utrecht omdat de provincie ons mogelijk een subsidie kan
verstrekken.

Blz 18; Onderzoek milieustraat.  Wanneer wordt de afronding van dit onderzoek 
verwacht ? 

Zoals tijdens de begroting aangegeven en ook in het CWP wordt eerst het onderzoek 
naar een toekomstbestendige buitendienst ter hand genomen. Het onderzoek naar de 
milieustraat volgt hier op. Aan de hand van de uitkomsten van het algemene 
onderzoek naar de buitendienst kan pas een planning worden gemaakt. 

Blz 21; Onderzoek aansluiting bij Misdaad Anoniem . Wanneer kunnen wij als raad 
een uitkomst van het onderzoek verwachten?

Voordat we ons als gemeente aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem, is het van belang 
om de meldingsbereidheid van de inwoners in Woudenberg te vergroten. Dit gebeurt 
in 2023 en 2024. Ondertussen wordt gemonitord of de meldingen bij MMA stijgen en 
de kosten voor het abonnement opwegen tegen het aantal MMA-meldingen. Dat zal 
uiterlijk in de Kadernota 2025 plaatsvinden in de eerste helft van 2024.
 
Ondanks dat we niet aangesloten zijn bij Meld Misdaad Anoniem, kunnen inwoners 
daar wel meldingen maken. De politie heeft hier inzicht in. De meldingen worden 
echter niet doorgestuurd naar de gemeente. Dit is het verschil met wanneer wij als 
gemeente wel aangesloten zijn.

Blz 26; Circulaire economie. U ben voornemens een plan op te laten stellen door 
een deskundige die wordt ingehuurd door de gemeente . Wanneer kunnen wij als 
raad dit plan tegemoet zien? Wordt de raad ook gevraagd om krediet te verlenen 
voor de inhuur?

Blz 27: Onderzoek riothermie: wanneer worden wij als raad geïnformeerd over de 
uitkomst van het onderzoek?

Door een verschuiving van taken gaan wij uit van een tijdelijke aanstelling van een 
deskundige binnen de uren van de huidige formatie en verwachten wij op dit moment 
niet dat er een krediet nodig is.
Op het moment dat deze persoon geworven en gestart is, zal samen met deze 
persoon bezien worden wat een reële termijn is voor een tussenrapportage en een 
plan voor de lange termijn. Wij zullen u raad daarvan op de hoogte stellen, vooralsnog
gaan wij ervan uit dat over 2 jaar een lange termijn plan beschikbaar zal zijn.

Op het moment dat er uitkomsten zijn, die inzicht geven in de bruikbaarheid binnen 
Woudenberg. Omdat het een onderzoek samen met andere partijen oa waterschap is 
kunnen wij daar nu nog geen concreet moment aan koppelen. De voortgang zal via de
voortgangsrapportage duurzaamheid gerapporteerd worden.  

Blz 28; In het CWP staat opgenomen dat de nieuwe definitie  voor sociale 
huurwoningen in 2023 volgt. Op basis van onze informatie is dit pas in de loop van 
2024. Op basis van welke informatie geeft u aan dat de nieuwe definitie volgt in 
2023?. De uitwerking in de Woonvisie zal dan mogelijk niet haalbaar zijn. 

Op het moment dat het CWP is opgeleverd eind november 2023 was er voldoende 
aanleiding om aan te nemen dat de minister in de eerste helft van 2023 met een 
aangescherpte definitie van sociale huurwoningen zou komen. Mocht deze nieuwe 
definitie op een later moment dan tijdens het totstandkomingsproces van de 
Woonvisie bekend worden, dan zal het college een standpunt over de definitie 
innemen en deze voorleggen aan uw raad.

Blz 29; College komt met een plan om het eventuele verlies van sociale 
huurwoningen op kortere en langere termijn te compenseren. Wordt dit 
meegenomen in de Woonvisie of op een andere wijze? 

Het college zal haar bevindingen, conclusie(s) en eventuele voorstellen hierover delen 
met en/of voorleggen aan de raad tijdens het totstandkomingsproces van de Woonvisie

Blz 31; Er wordt hier geschreven over het Vitaal Buitengebied en Visie Onder de kop Vitaal Buitengebied is per abuis de tekst van Visie Dorpsranden 
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Dorpsranden. Bij beide onderwerpen spreekt u over de herontwikkeling 
/herinrichting van de noordelijke en zuidelijke dorpsrand. De tekst bij beide 
onderdelen is hetzelfde.  Is dit een onjuistheid in het CWP of doelt u ergens anders 
op? 

nogmaals opgenomen. 

Deze tekst had daar horen te staan:

Vitaal Buitengebied
De druk op de ruimte in het buitengebied is groot, terwijl gelijktijdig door wet- en 
regelgeving de noodzaak op een transitie van de landbouw groot is. In dat kader 
wordt binnen de regio Amersfoort gewerkt aan het handelingsperspectief 
Buitengebied. Samen met de gemeenten uit Food Valley en regio Amersfoort worden 
de kaders en uitgangspunten voor een beleid voor vrijkomende agrarisch 
bedrijfsgebouwen (VAB) opgestart. Daarbinnen denkt het college denkt mee met 
agrarische ondernemers bij functieveranderingen, functieverbredingen en initiatieven 
voor de lokale voedselkringloop en kijkt naar de mogelijkheden binnen de wettelijke 
kaders. Maar ook door een luisterend oor te zijn voor de behoefte en wensen van de 
sector voor een passende transitie en toekomst voor de agrarische sector. Bij dat alles
gelden natuurlijk ook de belangen van water, klimaat adaptatie en natuur. 
Voor een goede beleving en instandhouding van het unieke landschap en natuur van 
onze gemeente is van belang dat deze in standgehouden en versterkt kan worden. In 
dat kader hechten wij aan de samenwerking met de grondeigenaren o.a. via de 
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Maar ook met de recreatieondernemers 
en de regionale samenwerking via het regionale bureau voor Toerisme (RBT) 
In het hoofdstuk over bestuursstijl is opgenomen dat de gemeente Woudenberg op 
onderdelen met de regio FoodValley wil gaan samenwerken en aanvulling op de 
samenwerking in het landbouwnetwerk. Het zal dan vooral gaan om e projecten die 
meerwaarde kunnen hebben voor het agrarisch gebied

 
Blz 34; Het college gaat kijken naar een stimuleringsbudget voor burgerinitiatieven
. Waar denk u aan qua financiële middelen? Of is dit een onderdeel van het 
opgenomen participatiebudget?

Dit wordt meegenomen in de herijking van het participatiebeleid. 


