
 
 

Beantwoording Technische Vragen van de CDA-fractie over de Beleidsbegroting 2020 – 2023 

Raadscommissievergadering van: 08-10-2019 

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 (u hoeft alleen de 1e twee kolommen in te vullen) 

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | in de volgorde van de inhoud van de beleidsbegroting | a.u.b. één vraag per rij 

 

Onderwerp Vraag Antwoord 
 

Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

Hoofdlijnen begroting:     

P. 4 Waarom kiest het college voor twee 
noodlokalen die samen 206k kosten en niet 

voor een structurele uitbreiding?  

   

 Is het niet goedkoper en efficiënter om nu al 

4 lokalen beschikbaar te stellen? Voordat die 
gereed zijn is de behoefte concreet. 

   

P. 10 Met welke belanghebbenden is, naast De 
Kleine Schans, nog meer gesproken? 

   

P. 12 Programma coördinator Cultuurhuis; heeft u 

met de betrokkenen van het Cultuurhuis 
hierover gesproken?  

   

 Zo ja, wat was de reactie?    

 En welk effect heeft dit op de continuering 

van de activiteiten? 

   

P. 12 Vergelijkbare vraag over het stopzetten van 
secretariële ondersteuning Adviesraad 
Sociaal Domein. 

   

P. 13 We lezen hier dat het budget jeugd- en 

jongerenwerk wordt gekort. Valt hier de 
weerbaarheidstraining voor groep 8 ook 
onder?  

   

 Zo ja, doen hier al scholen aan mee?    

P. 14 uitstel Fietsbrug 
Griftdijk 

Kan het college aangeven hoe lang dit project 
uit te wordt uitgesteld?  
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

 Wanneer kan de fietsbrug Griftdijk wél in het 
uitvoeringsprogramma worden opgenomen? 

   

P. 15 IBOR budget; Kunt u aangeven wat de 
praktische impact is van deze bezuiniging? Dit 
lijkt ons namelijk een bezuiniging met 
verstrekkende gevolgen. 

   

P. 16 Taakstelling subsidies; U gaat dit onderzoeken. 
Wat is uw insteek?  

   

 Over de hele linie bezuinigen?    

Programma 2 
Leefomgeving, p. 28 

Als we inwoners willen betrekken, is het 
cruciaal dat de gemeente daar zijn 
taalgebruik op aanpast. Wat wordt er nou 

bedoeld met de openingszin van programma 
2: “Inwoners en ondernemers voelen zich 
thuis en participeren in een functionele 

leefomgeving”. Graag uitleg wat het College 
exact en in begrijpelijk Nederlands verstaat 
onder ‘participeren in een functionele 
leefomgeving’. 

   

P. 28 Is het mogelijk dat de volgende 
beleidsbegroting wordt geredigeerd door een 
copywriter en omgezet naar normale 
mensentaal?  

   

P. 29 Het College geeft aan in te zetten op 

burgerparticipatie voor de kwaliteit van de 

openbare ruimte.  

   

 Bij welke projecten worden burgers concreet 
betrokken? 

   

 Op welke manier worden zij betrokken?    

 Alleen bij meedenken of ook bij uitvoering?    

P. 30 Wat is het verschil tussen een formele en 
een informele speellocaties?  

   

 Plant het College daarbij niet alleen 
speellocaties voor kleinere kinderen maar 
ook voor de oudere jeugd, zoals 

skatebanen? 

   

P. 30 Bij Betere Verkeersveilige wordt een flink 

aantal projecten opgesomd en niet de 
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

minste. Mooie ambitie. Kan het College een 
grove planning geven in de tijd wanneer 
deze projecten worden opgepakt?  

P. 31 Kan het College concrete voorbeelden geven op 
welke wijze bij de projecten Nijverheid en 
Hoevelaar nadrukkelijk aandacht voor het 

ontwikkelen van een 
Verkeersveilige leefomgeving wordt 
vormgegeven? 

   

P. 31/32 Hoe worden deze bewonersinitiatieven begroot 
en zijn criteria opgesteld waar initiatieven aan 
moeten voldoen? 

   

P. 31/32 
 

In welke vorm worden deze bewonersinitiatieven 
gestimuleerd? 

 

   

P. 31 “De politie en de gemeentelijke boa 
besteden aandacht aan verkeersveiligheid 
door, waar nodig, verkeersdeelnemers op 
gedrag aan te spreken en eventueel te 

handhaven.” Ik kan me niet voorstellen dat 
bevoegd gezag ‘eventueel gaat handhaven’. 
Graag bevestiging dat handhaving 
permanent plaatsvindt en dat indien nodig 
mensen worden aangesproeken op foutief 
gedrag.   

   

P 32 Hard rijden als ervaren buurtprobleem is 
voor het College een belangrijke indicator. 
Zo geven bewoners aan de Rozensingel aan 
dat er op de Stationsweg en Rozensingel 
regelmatig te hard wordt gereden, ook 
tussen de verkeersdrempels. Meet de 

gemeente ook met de lussen regelmatig op 
verschillende plaatsen in het dorp? Zo ja, 
wat zijn daarvan de resultaten? Zo nee, kan 
men meer en op wisselende plaatsen de 

lussen inzetten en op wegen waar 
stelselmatig in de meetperiode te hard wordt 
gereden hier aanvullende 

snelheidsbeperkende maatregelen treffen?   
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

P 33. Er wordt gesproken over het bedrijf ZIUT dat 
door SPIE is overgenomen. Kan het College 
uitleggen wat ZIUT is (was)? Ik kan moeilijk 

de vertaalslag maken van CityTec naar ZIUT 
naar SPIE. 

   

Programma 3     

P. 36 Kan het College een concreet voorbeeld geven 
van een integrale gebiedsgerichte aanpak?  

   

P. 36 Kan het College een schets geven hoe een 
persoon met verward gedrag wordt geholpen 
volgens de plannen in deze 
beleidsbegroting?  

   

P. 38 Gewijzigde gemeentelijke bijdrage VRU, dit 
bedrag daalt de komende jaren. Is dit een 
verwachting of een vast gegeven? (is 

vastgesteld n.a.v. definitieve begroting VRU) 
 

   

Programma 4     

P. 41 In deze paragraaf wordt de opgave van het 
klimaatakkoord aangehaald. Hierin worden 
onder andere de Warmtevisie en de RES 
aangehaald. De Warmtevisie zien we later in 
de begroting terug in de vorm van een 
kostenpost in 2020 (FB3), de RES echter 

niet. Heeft Woudenberg ook kosten begroot 

voor de invulling van de RES? 

   

P. 41 Zo ja, waar kunnen we die terug vinden?    

P. 41 Het College geeft aan ‘de komende jaren’ te 

bekijken hoe Woudenberg vorm kan geven 
aan de circulaire economie. Kan het College 
specifiek aangeven wanneer en met welk 
onderzoek of beleidsplan men daar dan naar 
gaat kijken?  

   

P. 41 Het College schrijft: “We willen graag 

mogelijkheden creëren voor (startende) 

ondernemers die ruimte nodig hebben voor hun 
bedrijf.” Kan de gemeente ook zeggen waar die 
startende ondernemers gevestigd zouden 
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

moeten worden en op welke termijn? 

P. 43  Bij de indicatoren lokale werkgelegenheid 

lezen we dat Woudenberg blijkbaar 5.400 
arbeidsplaatsen telt.  

   

 Waarom is gekozen voor behoud 
arbeidsplaatsen als het College in hetzelfde 

programma startende ondernemers wil 
faciliteren?  

   

 Moet je dan niet juist een groeidoelstelling 
opschrijven?   

   

P. 44 In de begroting wordt aangegeven dat men 
verwacht in 2020 meer vergunningen te 

verlenen en daarmee €25.000 meer aan leges 
kan innen. In de indicatoren (pagina 43) wordt 
er echter aangegeven dat men zowel in 2020 als 

in 2021 meer aanvragen voor 
omgevingsvergunningen verwacht. Wat is de 
reden dat deze verwachte trends niet samen 
lopen? 

   

Programma 5 
 

    

P. 48 Initiatieven van inwoners 
‘stimuleert de gemeente inwoners zelf actief 
te zijn in het verbeteren…’ Hoe doet de 

gemeente dit?  

   

 Wat kost het en wat levert het op?    

P. 48 Wat betekent het om een netwerkpartner te 
zijn? ‘we investeren in het 

omgevingsbewustzijn van onze 
medewerkers’, hoe wordt dat gedaan en wat 
zijn de kosten ervan? 

   

P. 49 Programma NL DIGIbeter en de VNG 
‘We doen mee met de VNG initiatieven’ Is er 
inzicht in wat dit tot nu toe heeft gekost en 

wat het heeft opgeleverd? 

   

P. 49 Common Ground 
Wat betekent de deelname van Woudenberg 
hieraan?  
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

 Wat is het doel hiervan?    

P. 52 Indicatoren 

Rapportcijfer dienstverlening was in juni 
2016 een 7,7. Doelstelling is een 7,5. Wat is 
daarvoor de reden?  

   

 Komt dat door besparingen, en zo nee 

waarom is het doel niet hoger? 

   

P. 52 E-diensten: wat is de uitkomst van de telling 
in Q1, en waarom stijgt de doelstelling niet 
per jaar? 

   

P. 54 Stelpost btw compensatiefonds: is dit 
realistisch? De bedragen gaan nominaal fors 

omhoog. 

   

P. 57 De stijging van de afvalstoffenheffing is 
enorm. En wordt er niet uitgegaan van te 

kleine gezinnen?  

   

 6 Keer lediging per jaar is voor gezinnen 

namelijk niet realistisch. Ziet het College ook 
een risico dat de kosten voor gezinnen in de 
praktijk nóg hoger worden? 

   

PA 4 Lokale heffingen woningen: treft het College nog 
maatregelen, al dan niet van financiële aard, nu 

bekend is geworden dat een aantal huishoudens 
en bedrijven al enkele jaren geen OZB-factuur 
hebben ontvangen? 

   

PA 4 ev. Kan het College voorrekenen wat het 
cumulatieve effect is van de voorgenomen 
stijging van de lokale heffingen voor wat betreft: 

rioolheffing, afvalstoffen en hondenbelasting 
voor een gezin, bestaande uit 4 personen en een 
hond – zowel voor een gezin met een 
koopwoning als een gezin met een huurwoning?   

   

PA 13 Het eigenlijke risico bij Volksgezondheid en 
Groen wordt geschat op €50.000, maar vanwege 

de kans van 60% wordt het bedrag afgeschaald 

naar € 30.000. Dit bedrag wordt volgens het 
raadsbesluit van 24 januari 2019 echter volledig 
voor de bestrijding van de eikenprocessierups 
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

gereserveerd, terwijl ook MKZ één van de 
genoemde risico’s is. Moet er niet een extra 
risicobedrag worden gereserveerd bovenop de 

nu volledig en specifiek voor de rups 
geoormerkte € 30.000? Voor andere eventuele 
risico’s is immers geen geoormerkt budget 

beschikbaar. 

PA-13  
Leefomgeving 

Processierups 

Hoe is het effect van de klimaatverandering ten 
aanzien op de begroting onderzocht en zijn er 

onderzoeksgegevens en onderzoeksresultaten 
beschikbaar? 

 

   

PA 14 De gemeente Woudenberg heeft ten behoeve 
van het WSW een achtervangpositie ingenomen 
voor een totaal bedrag van € 42.000.000. Klopt 

dit bedrag wel? 

   

PA 16 Groot onderhoud; Kunnen wij een statusupdate 
ontvangen van het wegenbeheerplan? 

   

PA 32 Hoeveel fte’s beoogt het College aan te 

trekken met het budget voor de flexibele 
schil? 

   

PA 32 Eerder heeft het College de wens geuit om 2 
extra fte aan te trekken voor beteugeling 
van de werkdruk. Kan het College 
duidelijkheid verschaffen hoeveel extra 

functies er nu eigenlijk worden gecreëerd? 
We lezen namelijk dat er een nieuwe functie 
wordt gecreëerd voor iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en flexibele 
schil-medewerkers.  

   

 Komen deze formatieplaatsen bovenop de 2 
extra fte waarover eerder is gesproken? De 
Raad heeft namelijk ingestemd met de 2 fte 
extra, nu lijken er ineens nog meer 
medewerkers (al dan niet tijdelijk) te 

worden aangetrokken. 

   

 
Grondbeleid 
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Behandelend  
ambtenaar 

Portefeuille- 
houder 

PA 50 Na het opmaken van de grondexploitatie 
Spoorzone locatie A2 is er onzekerheid ontstaan 
of de Kwantum zich nog wel wil vestigen in 

Woudenberg lezen wij. Met de ontwikkelaar zal 
bekeken worden of dit consequenties heeft voor 
Spoorzone A2. Heeft het college niet al 

aangegeven dat Kwantum definitief afziet van 
vestiging op Spoorzone locatie A2?  

   

 Wanneer verwacht het College uitsluitsel over de 

consequenties? 

   

FB 6 Processierups Er is rekening gehouden met twee keer 
15.000 voor 2020 en 2021, verwacht het 
college dat dit probleem in 2022 is opgelost? 

 

   

FB 6  Waarom is er rekening gehouden met 

30.000 terwijl het financieel risico 50.000 is, 
als hier sprake van is, dan vallen de kosten 
waarschijnlijk hoger uit?  
 

   

     

     

     

     

     

     

 


