
Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 10 Collegewerkprogramma
Raadscommissievergadering van: 17-01-2023

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 agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Pag. 8 (laatste alinea paragraaf Transformatie)

Contractueel wordt vastgelegd dat de contractant in staat moet zijn om zorg te 
leveren waarbij alle cliënten uit onze regiogemeenten aansluiting vinden met de 
eigen identiteit, geloofsovertuiging, voorkeuren en behoeftes. De uitwerking van 
deze afspraken hebben de aandacht van het college.

Hoe gaat het college hier aandacht aan geven? 

Na de gunning vindt periodiek operationeel overleg plaats tussen de gemeente, het 
sociaal team en lokale gebiedsteam van de zorgaanbieder. Als er signalen zijn dat 
inwoners niet de zorg kunnen krijgen die aansluit bij hun eigen identiteit, 
geloofsovertuiging, voorkeur of behoefte dan wordt dat in dit overleg besproken en 
wordt er naar een oplossing gezocht. Als deze signalen regelmatig terugkomen en/of 
niet naar tevredenheid worden opgelost, dan wordt dit besproken in de 
accounthoudersoverleggen die het RISB met de contractant voert. En in het uiterste 
geval kan het op bestuurlijk niveau op de agenda worden gezet in het bestuurlijk 
overleg tussen de gemeenten en de contractant.

Pag. 8

Daarnaast zet het college in op verbinding, de gemeente faciliteert een link naar de 
agrarische sector vanaf scholen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Wij 
rapporteren over deze inzet aan de gemeenteraad.

Hoe gaat het college dit in de praktijk brengen? Is er al een planning?

Het idee is om de verbinding met de agrarische sectoren te versterken door kinderen 
van de basisschool kennis te laten maken met het leven op de boerderij. De eerste 
helft van schooljaar 2023-2024 (dus Q3-Q4 2023) werken we dit verder uit.

Pag. 11

Het college laat op dit moment onderzoek doen naar de haalbaarheid van een 
Woudenbergse ontmoetingsplaats voor ouderen en mensen met (beginnende) 

Ja, bij het onderzoek naar de haalbaarheid van Woudenbergse ontmoetingsplaats voor
ouderen en mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en familie zijn 
Woudenbergse zorginstellingen en zorgprofessionals betrokken.
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dementie, hun mantelzorgers en familie.

Zijn hier Woudenbergse zorginstellingen en/of zorgprofessionals bij betrokken? Zij 
hebben veel expertise op dit gebied. 

Pag. 13

De werkgroep voor het workoutveld gaat aan de slag met het ontwerp en de 
financiën. Daarbij wordt ook een tijdsplanning opgesteld, deze wordt gedeeld met 
de gemeenteraad.

Is er al meer bekend over het moment van realisatie? 
Hoe is de werkgroep samengesteld? 

De werkgroep ter voorbereiding van wat wenselijk is in een workoutveld bestaat uit 
een afvaardiging van de schaatsvereniging, van LONGA (freerunnen), bootcamp, de 
buurtsportcoaches en de beleidsadviseur sport van de gemeente.

Er is nog niets bekend over het moment van realisatie.

Pag. 13

De uitbreiding van De Wartburg staat gepland Q3 2024 en de uitbreiding van De 
Olijfboom Q3 2025. 

Kloppen de kwartalen die hier genoemd worden? Wij leven namelijk in de 
veronderstelling dat al (veel) eerder begonnen zou worden met de uitbreiding van 
deze scholen. 

Het gaat hier om het moment dat de bouw zou moeten zijn afgerond, niet de start van
de bouw. 

Pag. 31

Visie Dorpsranden. Voor de herontwikkeling / herinrichting van de noordelijke en 
zuidelijke dorpsrand liggen er al geruime tijd globale gebiedsvisies. 

Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de woonvisie, genoemd op pagina 29?

De verkenning van de mogelijkheden van herinrichting van de noordelijke en 
zuidelijke dorpsrand gaat om meer dan alleen woningen, vooral ook om de 
mogelijkheden voor noodzakelijk groen en waterbeheer. Op het moment dat daarbij 
woningbouw een rol kan spelen, zullen de uitgangspunten van de woonvisie de basis 
vormen voor het woningbouwprogramma. 
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