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STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN
De komende 4 jaar gaan GBW, CU en VVD vol vertrouwen tegemoet.
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan een duurzame,
sociale, ondernemende en veilige toekomst voor Woudenberg.
Waarbij kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan.

Inleiding

Allereerst willen wij iedereen bedanken. Bedanken voor uw stem, maar vooral bedanken
voor uw waardevolle bijdrage die u levert aan ons prachtige dorp. Woudenberg kenmerkt
zich niet alleen door haar mooie buitengebied, het verbeterde centrum, goede voorzieningen en pluriformiteit, maar vooral door u als betrokken inwoner, vrijwilliger, raadslid,
ondernemer en/of organisatie. U maakt Woudenberg tot het prachtige, groene en krachtige dorp dat zij nu is. Als coalitie zijn wij er trots op u hierbij te mogen helpen en ondersteunen. De komende 4 jaar gaan wij als GBW, CU en VVD samen met u Woudenberg
nog mooier en beter maken. Daarop ligt onze focus en visie!
Samen met u kijken we in 2022 terug op de afgelopen 4 jaar en hopen wij dat u Woudenberg omschrijft als;
Een gemeente die zich opstelt als bescheiden overheid en ruimte biedt aan inwoners die
maatschappelijk initiatief tonen. Onderdeel zijn van een samenleving waarin we omzien
naar elkaar. Een actief en initiatiefrijk dorp dat leefbaar is en blijft, ook voor onze kinderen. We doen dit steeds meer met elkaar. Inwoners en ondernemers pakken steeds meer
zelf de regie en verantwoordelijkheid. Voor uzelf, uw organisatie, uw buurt en/of uw
dorp. Kan iets beter? Inwoners en organisaties dagen de gemeente uit en nemen zelfs
taken over. Daarbij is de gemeente steeds meer open gaan staan voor ideeën en initiatieven uit het dorp. Initiatieven die bijdragen aan duurzame samenleving zijn eenvoudig
en toegankelijk. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een
overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en gemeenteraad die durven los te
laten. Om het voor inwoners en organisaties makkelijker te maken om initiatieven waar
te maken werkt de gemeente daarom actiever samen met andere (overheids)organisaties. Inwoners hebben dit gemerkt doordat ze veel vaker nog maar één aanspreekpunt
hebben bij de gemeente en geen contact op hoeven te nemen met verschillende (overheids)organisaties.
Omzien naar elkaar en ook omzien naar de wereld om ons heen: We zorgen er samen
voor dat iedereen kan meedoen en dat we zorgvuldig omgaan met onze omgeving en
elkaar. We zien ook om naar elkaars veiligheid. We voelen ons veilig in het dorp en het
verkeer. Onze BOA, wijkagenten en brandweer ondersteunen ons daarbij.
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Duurzaamheid is een belangrijk thema geweest de afgelopen jaren. En ook dat deden we
samen. In 2022 is het duidelijk geworden hoe Woudenberg omgaat met de energietransitie. Hoe we Woudenberg in al haar facetten duurzamer hebben gemaakt en nog gaan
maken. We stellen onszelf de vraag, hoe en wanneer gaan we wat doen. Dit staat verwoord in een duidelijke visie met concrete doelen en een planning. De expeditie Duurzaamheid was daarbij onze basis, maar we zijn als dorp verder gegaan. Duurzaamheid
gaat ook over duurzaam wonen. We streven naar een passende woning voor jong en
oud, bouwen naar behoefte en durven hierbij innovatief te zijn.
In Woudenberg realiseren we ons dat omzien naar elkaar ook betekent zorgen voor
elkaar. Omzien naar de vele mantelzorgers die jaren belangeloos zorgen voor hun naasten. Omzien naar gezinnen die het moeilijk hebben, omzien naar mensen die moeilijk aan
het werk komen, omzien naar dorpsgenoten waarmee alles goed lijkt te gaan. Kortom,
we zien om en zorgen voor elkaar. We streven met elkaar naar een maatschappij waarin
iedereen kan meedoen en als dat even niet lukt, helpen we elkaar snel en in een vroeg
stadium verder. Specialistische zorg is een laatste redmiddel dat liever niemand nodig
heeft en proberen we met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen. De zorg in ons dorp is
van goede kwaliteit en betaalbaar. Er is de afgelopen jaren sterk ingezet op preventie.
De kernvraag is geworden; “wat heb ik nodig om mee te kunnen blijven doen?” en niet:
“waar heb ik recht op?”.
De komende jaren mag u van ons verwachten dat we toegankelijk, open, transparant,
benaderbaar en communicatief sterk zijn. Dat we als bestuur betrouwbaar zijn doordat
we heldere en duidelijke afspraken maken en deze ook nakomen. Dat we elkaar wederzijds en onderling de ruimte hebben gegeven om wensen en idealen te verwezenlijken
en elkaar met respect en hoffelijk hebben behandeld. U mag van ons verwachten dat
we zorgvuldig omgaan met publieksgelden en daarover aan u en de raad verantwoording afleggen. Een sluitende begroting is een voorwaarde om de ambities die wij aan u
presenteren in dit akkoord waar te kunnen maken. En u mag erop vertrouwen dat wij er
alles aan doen om de ambities die wij omschrijven in dit akkoord met u waar te maken
de komende 4 jaar.
Maar wij kunnen dit niet alleen. Zoals we al eerder schreven, is Woudenberg dit prachtige
dorp dankzij uw betrokkenheid. De komende 4 jaar hopen we dan ook, samen met u, ons
dorp nog mooier, krachtiger en beter te maken dan zij nu al is.
STERK WOUDENBERG = SAMEN DOEN

M. van de Hoef
Fractievoorzitter
GemeenteBelangen
Woudenberg

C. van Oosterom
Fractievoorzitter
ChristenUnie
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K.J. Stalman
Fractievoorzitter
VVD

Dienstbaar,
betrouwbaar
en verbindend
gemeentebestuur

Wat willen we bereiken?
Wij staan voor een zelfstandig Woudenberg dat ambitieus, efficiënt en slagvaardig aan
de slag gaat met ontwikkelingen en uitdagingen. Wij staan voor een gemeentebestuur
dat betrouwbaar is en op een ondernemende manier samenwerking en de samenleving
opzoekt. We hebben vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en organisaties. We
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Inwoners ervaren de gemeente als professioneel dienstverlener en partner. Onze bestuurders zijn open en aanspreekbaar. Een
krachtige gemeente, waarin we juist dankzij onze bescheiden schaal elkaar snel weten te
vinden en korte lijnen kennen.
Wij staan voor een bescheiden overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en
faciliteert. Meer eigen verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van
de gemeente, minder administratieve lasten, het stimuleren van initiatieven vanuit de
samenleving. Kortom: een gemeentebestuur dat, waar het kan, los durft te laten.

Wat mag u van ons verwachten?
Dienstbaar en betrouwbaar
• Onze inwoners en organisaties zijn tevreden over onze dienstverlening. Regelmatig
meten we hoe tevreden inwoners en organisaties zijn aan de hand van onder andere
onze servicenormen en klanttevredenheidsonderzoeken. En we sturen bij waar nodig.
• Inwoners en organisaties krijgen snel en eenduidig antwoord, ongeacht via welk kanaal
zij hun vraag stellen.
• We spelen in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en
passen die toe op onze dienstverlening. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de
(digitale) kanalen die onze inwoners en organisaties gebruiken.
• Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, zoals de Omgevingswet, vragen
om een andere rol als overheid. Wij bouwen de komende periode verder aan een
dienstverlenende, faciliterende gemeente die meedenkt en adviseert, en tegelijkertijd
helder is in wat kan en niet kan.
• Informatieveiligheid en professioneel omgaan met privacygevoelige gegevens lopen als
rode draad door al onze bedrijfsprocessen. We tonen ons daarin een betrouwbare
overheid.
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Communicatief sterk, open en verbindend
• Tijdig betrekken we inwoners en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming
van beleid. We stellen ons steeds de vraag; hoe willen en kunnen inwoners en
organisaties betrokken worden bij nieuwe plannen en bij de uitvoering van bestaande
plannen? In ieder plan dat aan het college en de gemeenteraad wordt voorgelegd, is
een duidelijke afweging gemaakt om wel of geen burgerparticipatie toe te passen en in
welke vorm.
• Wij staan open voor initiatieven van inwoners en organisaties, zoals het recht om de
overheid uit te dagen (Right to Challenge). We laten verantwoordelijkheden los waar
dat kan. Voor inwoners en organisaties maken we het steeds makkelijker om nieuwe
initiatieven en plannen te realiseren. Samen met initiatiefnemers onderzoeken we hoe
we het makkelijker kunnen maken. De bevindingen uit dit onderzoek passen we zoveel
mogelijk toe op onze werkwijzen.
• We communiceren op een open en transparante manier. We leggen vaker uit waarom
welke keuzes zijn gemaakt. Bij burgerparticipatie laten we zien wat er met de inbreng
van inwoners en organisaties is gedaan en bij nieuwe (burger)initiatieven leggen we uit
welke overwegingen we maken en hoe we de verschillende belangen afwegen.
• Inwoners en organisaties blijven we actief informeren over ontwikkelingen binnen de
gemeente. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij het mediagebruik van onze
inwoners en organisaties. Belanghebbenden zoeken we daar waar mogelijk ook actief
op, zoals op de plekken waar ze al komen (denk aan De Camp, Cultuurhuis, De Schans
en sportaccommodaties).
• In onze communicatie zijn we betrouwbaar. Inwoners en organisaties krijgen antwoord
binnen de afgesproken servicenormen. Het maakt niet uit via welk kanaal klanten hun
vraag stellen, ze krijgen snel en eenduidig antwoord. We sluiten hierbij zoveel mogelijk
aan bij de (digitale) kanalen die onze inwoners en organisaties gebruiken.
• We luisteren naar onze inwoners en organisaties. Zowel online als offline, we volgen
welke vragen en zorgen er leven en spelen hier zo goed mogelijk op in. Hierbij stellen
wij ons bescheiden op, het past een overheid niet om zich in ieder (online) gesprek te
mengen. We reageren wel op directe vragen aan de gemeente en wanneer er feitelijke
onjuistheden circuleren.
Financieel gezond
• Zorgvuldige afweging van keuzes hoe schaarse publieke middelen verdeeld moeten
worden. Daarvoor leggen wij periodiek politieke verantwoording af in de gemeenteraad,
onder andere door de begroting en jaarrekening.
• Een gezond financieel beleid is essentieel om waar te maken dat “we zeggen wat we
doen en we doen wat we zeggen”. Een sluitende meerjarenbegroting is daarbij
vanzelfsprekend.
• Lasten voor de bevolking en bedrijven moeten in (redelijke) verhouding staan tot de
financiële weerbaarheid van de gemeente en het aanbod aan gemeentelijke
voorzieningen en diensten. De lokale lastendruk stijgt in principe niet met meer dan de
inflatiecorrectie.
• Vanzelfsprekend blijven we bij nieuwe ontwikkelingen en plannen de financiële
haalbaarheid toetsen en onderbouwen.
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Samen aan de slag
voor een duurzame
samenleving

Wat willen we bereiken?
In Woudenberg voelen we ons allemaal - inwoners, bedrijfsleven en overheid – verantwoordelijk voor een duurzame samenleving. Samen zorgen we voor duidelijke doelen en
een realistische planning om Woudenberg duurzamer te maken. Daarbij gaan we verder
dan de geformuleerde doelen in de expeditie Duurzaamheid. We willen meer inzicht in
de mogelijkheden die bijdragen aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast streven we naar het voorkomen van afval en het optimaal hergebruik van
grondstoffen (circulaire economie). Het afval dat er dan toch nog is, scheiden we als dorp
zo goed mogelijk. Daardoor hebben we in 2020 bijna geen restafval meer. Zo bouwen we
samen aan een gezond, schoon en CO2-neutraal Woudenberg.

Wat mag u van ons verwachten?
Stimuleren bewustwording en gedragsverandering
• Goede voorlichting geven over ‘het klimaat’ en wat ieder zelf kan doen, zoals woningen
energiezuiniger maken, hergebruik en afvalscheiding. We zorgen ervoor dat informatie
makkelijk te vinden is. We sluiten aan bij landelijke campagnes.
• Stimuleren van goede initiatieven, zoals de postcoderoos. Daarbij zoeken we de samen
werking op met lokale bedrijven en organisaties.
• Waar mogelijk een vereenvoudiging van de regelgeving voor milieuvriendelijke
initiatieven (zonnepanelen, windenergie, biogas-installaties e.d.)
Samen kansen benutten
• Meer oplaadpunten en laadpalen voor elektrische auto’s.
• (Financiële) evaluatie van Diftar, de afvalinzameling en –heffing, waarbij ook wordt
gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden.
• In samenwerking met bewoners, woningbouwvereniging en bedrijven opties
onderzoeken voor het afkoppelen van aardgas.
• Bij nieuwbouwplannen is duurzaamheid het uitgangspunt. Er komen in principe geen
gasaansluitingen meer in de nieuwbouwwoningen. We zetten ons maximaal in om te
komen tot CO2-neutrale woningen.
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• Samen met de agrarische sector werken we aan een toekomstbestendige agrarische
sector met een gezonde economische basis. Belangrijke factoren daarbij zijn: innovatie,
zorgvuldig omgaan met bodem, grondstoffen en energie en produceren in balans met
dier- en leefomgeving.
• Het opstellen van een plan voor klimaatadaptatie waarbij de samenwerking wordt
opgezocht met onder andere de Waterschappen.
• Bij de aanpak fijnstofproblematiek zoeken we de regionale samenwerking op met de
provincie Utrecht en omliggende regio’s zoals Eemland en Foodvalley.
• Duurzaam klimaat nemen we mee in de omgevingsvisie.
Zelf het goede voorbeeld geven
• Het groen van Woudenberg maakt dat de gemeente een aantrekkelijke plaats is om te
wonen, te werken en te recreëren. Dit willen we duurzaam in stand houden en
versterken door onder andere de biodiversiteit in flora en fauna te vergroten en
rekening te houden met de cultuurhistorie.
• Het groenonderhoud en de onkruidbestrijding in ons dorp krijgen onze specifieke
aandacht. We bekijken hoe we dit kunnen verbeteren door gebruik te maken van
innovaties.
• De gemeentelijke organisatie wordt zo duurzaam mogelijk
ingericht en zorgt voor zo min mogelijk
restafval.
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Mobiliteit
voor iedereen

Wat willen we bereiken?
Mobiliteit in de breedste zin van het woord heeft invloed op de leefomgeving van iedere
inwoner. Iedereen wil mobiel zijn. Of je nu voetganger, fietser, automobilist of OV-reiziger
bent. Nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de toename van (snelle) e-bikes, maar
ook het nog steeds verder toenemende autobezit, vragen voortdurend om een openbaar
bestuur dat hierop tijdig inspeelt en waar nodig maatregelen treft. Wij staan voor een
goed bereikbaar Woudenberg, met een veilige infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers.
In het bijzonder willen wij in de komende periode aandacht schenken aan de veiligheid
voor fietsers in het verkeer. Kansen zien we vooral in het creëren van veiliger fietsverbindingen. Denken in slimme, praktische oplossingen is daarbij het vertrekpunt.

Wat mag u van ons verwachten?
Bereikbaar en veilig
• Blijvend investeren in bereikbare en verkeersveilige woonwijken.
• Een verbetering van de infrastructuur voor fietsers.
• Veilige fietsverbindingen (met name haalbaarheid verbinding Oost/West).
• Verbetering veiligheid rotonde N226 (Geeresteinselaan)-John F. Kennedylaan in
samenwerking met de Provincie Utrecht.
• In samenwerking met de provincie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland en andere
gemeenten wordt ingezet op het aanbieden van permanente verkeerseducatie. Per jaar
worden verkeerseducatieve activiteiten georganiseerd die zich richten op verschillende
leeftijdsgroepen.
• Aandacht voor het totaalpakket van vervoersmogelijkheden op het gebied van
openbaar vervoer.
• Een gezamenlijke aanpak met de Provincie Utrecht van de verkeersknelpunten op de
N224 en N226. Dit om er voor te zorgen dat toenemende drukte niet ten koste gaat
van de leefbaarheid van het dorp.
• Sluipverkeer tegengaan in binnen- en buitengebied. In hoeverre hiervan sprake is moet
blijken uit nader onderzoek.
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Parkeren
• Vernieuwen parkeerbeleidsplan in 2019.
• De politie en de Boa besteden aandacht aan verkeersveiligheid door, waar nodig,
verkeersdeelnemers op hun gedrag aan te spreken en te handhaven. Hierbij wordt
gehandeld vanuit het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid.
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Wonen
in Woudenberg

Wat willen we bereiken?
Woudenberg is een aantrekkelijk dorp om te wonen met een rustig, veilig en groen
woonmilieu. In de komende jaren blijft het aantal inwoners in Woudenberg groeien. Van
13.000 inwoners in 2018, naar circa 15. 000 in 2030 door de geplande nieuwbouwlocaties zoals Hoevelaar. De basis voor ons woonbeleid ligt in het 2 jaarlijkse woningbehoefteonderzoek. Hierdoor kunnen we goed inspelen op behoeften van inwoners en nieuwe
ontwikkelingen, zoals het behouden van een aantrekkelijk aanbod voor starters, alleengaanden en gezinnen, het faciliteren van wooncarrières en passende zelfstandige woonruimte voor ouderen. Dit alles rekening houdende met de regionale woningmarkt. Het
combineren van wonen en zorg krijgt volop de ruimte. De gevolgen van klimaatverandering zijn merkbaar en vragen om een voortvarende gemeente die inzet op waterbeheer,
transitie van energie, duurzaam ontwikkelen en wonen.

Wat mag u van ons verwachten?
Passende woning van jong tot oud
• Het 2 jaarlijkse woningbehoefte-onderzoek blijft de basis voor het woonbeleid vormen.
• Door het stimuleren van doorstroming kunnen jong en oud een passende woning
vinden, neemt scheefwonen af en houden we de sociale voorraad beschikbaar voor de
primaire doelgroepen.
• We zetten in op realisatie van kleine woningen voor jongeren met een goede
betaalbaarheid, die we als een flexibele schil kunnen inzetten in de woningmarkt.
• We experimenteren met andere woonvormen, bijvoorbeeld met Tiny houses.
• In planontwikkeling nemen we ruimte voor vrije kavels mee.
• We hebben oog voor de huisvesting van kwetsbare groepen, door nieuwe vormen van
wonen met zorg te realiseren. We werken nauw samen met Vallei Wonen, Reinaerde en
andere partners, die zich in Woudenberg inzetten voor wonen en zorg.
• De gemeente, Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging maken met elkaar
heldere en meetbare prestatieafspraken om de belangrijkste uitdagingen aan te
pakken. Samen zorgen we, vanuit een gedeelde visie en ieder vanuit de eigen
mogelijkheden, voor een voldoende, betaalbaar en passend woningaanbod in
Woudenberg.
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Duurzaam ontwikkelen en bouwen
• We geven voortvarend uitvoering aan de projecten Woudenberg Oost en de
Nijverheidsweg. Deze projecten zijn een belangrijke motor om gebieden duurzaam te
(her)ontwikkelen. En om meer toekomstbestendige woningen en meer ruimte voor
bedrijfsontwikkeling te creëren. We herstructureren de “Nijverheidsweg” van bedrijven
locatie naar een woningbouwlocatie. In Woudenberg-Oost realiseren we de 1e fase met
250 woningen, de ontwikkeling van het bedrijventerrein en een goede
verkeersontsluiting.
• Participatie en eigen initiatief van inwoners en ondernemers geven we volop de ruimte.
• Noodzakelijke planwijzigingen en bouwprocedures worden zo snel mogelijk uitgevoerd.
• De Omgevingswet gaat over het eenvoudiger en beter organiseren van alles wat kan en
mag in de fysieke leefomgeving. Een omvangrijke wet die betrekking heeft op
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, gezondheid,
landschappen en cultureel erfgoed en waar overheid, bedrijfsleven en inwoners mee te
maken krijgen. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving staat centraal.
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Goed voor elkaar
in het sociaal domein

Wat willen we bereiken?
De afgelopen jaren zijn veel taken op het gebied van zorg overgeheveld van het Rijk naar
gemeenten. In Woudenberg hebben we dit samen met inwoners en maatschappelijke
partners vormgegeven. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen meedoet en omziet naar
elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen. We gaan door op de ingeslagen weg om
de transformatie de ruimte te geven en verder te bestendigen en te verduurzamen. De
nadruk leggen we daarbij op preventie. We benutten de mogelijkheden van mensen zelf
en hun eigen netwerk en we stimuleren burenhulp en vrijwillige inzet. Daarnaast maken
we optimaal gebruik van de basis(zorg)infrastructuur en stimuleren we de samenwerking
tussen de verschillende voorzieningen zoals sport, cultuur en onderwijs. We doen lokaal
wat lokaal kan en schalen op naar zwaardere (regionale) zorg waar nodig. Voor kinderen
en jongeren organiseren we hulp dicht bij de plek waar ze vaak verblijven. Het respecteren van elkaars identiteit blijft zowel bij preventie als zorg vanzelfsprekend.
Coöperatie De Kleine Schans vormt de schakelfunctie tussen de eigen kracht van inwoners en lokale basisvoorzieningen enerzijds en de specialistische zorg anderzijds. Met
De Kleine Schans bereiken we, samen met inwoners en maatschappelijke partners, een
integrale aanpak voor de domeinen Jeugd, Wmo, Participatie en Leerplicht en streven we
maximale veranderkracht in het sociaal domein na. Door kennis en krachten te bundelen
kunnen de maatschappelijke organisaties, inwoners en gemeente een nog betere kwaliteit bieden van zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, Jeugdzorg, participatie en
leerplicht aan inwoners.
De kwaliteit van het voorzieningenniveau en de toegang tot zorg willen we in stand houden. De noodzaak van een sluitend financieel meerjarenperspectief kan er echter toe leiden dat wij toch niet ontkomen aan maatregelen die daarop ingrijpen. Als dit aan de orde
is, zoeken we samen met inwoners, onze partners in de regio, maatschappelijke organisaties en onze adviesorganen naar mogelijkheden om de gevolgen voor onze inwoners
zoveel mogelijk te beperken en het vertrouwen in ons zorgstelsel te behouden.
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Wat mag u van ons verwachten?
Iedereen doet mee en ziet om naar elkaar
• We waarderen en ondersteunen vrijwilligers. Het Steunpunt Vrijwilligers levert hieraan
een belangrijke bijdrage.
• We waarderen en ondersteunen mantelzorgers. Het bieden van mantelzorgondersteuning en het geven van respijtzorg is hierbij een belangrijk middel.
• Inclusieve samenleving: we werken aan een Woudenberg waarin iedereen kan
meedoen, ongeacht de beperkingen die iemand heeft.
• Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met behulp van hun
omgeving en zorg op maat.
• We zorgen voor een goede integratie van statushouders. We hebben een actieve
opstelling bij de inburgering en huisvesting van deze groep.
Preventie, samen met de maatschappelijke partners (kerken, sportclubs, verenigingen
etc.)
• We zetten in op een gezonde leefstijl, zoals meer bewegen, gezonde voeding en het
tegengaan van drugs- en alcoholgebruik. En meer sociaal welbevinden zoals het
voorkomen van eenzaamheid en (cyber)pesten. Het vergroten van de weerbaarheid van
kinderen vinden we belangrijk.
• Stimuleren en faciliteren van sport- en culturele activiteiten en -ontmoetingen
gedurende de gehele week. Buurtsportcoaches en de netwerkregisseur dragen bij aan
de samenwerking tussen de verschillende aanbieders van deze activiteiten en meer
levendigheid in ons dorp.
• De begeleiding naar betaald werk vinden we belangrijk omdat het hebben van een baan
veel andere problemen kan voorkomen. Daarom ondersteunen we opleidings- en
omscholingsactiviteiten.
• Voorkomen van schulden en armoede door tijdige signalering, snelle toeleiding naar
hulp, goede voorlichting over minimaregelingen en ondersteuning bieden op weg naar
een betaalde baan.
• Samen met Vallei Wonen en De Kleine Schans werken we aan het vroegtijdig
signaleren en oplossen van problematische schulden. Zo kunnen we voorkomen dat
mensen hun huis worden uitgezet.
• Jonge ouders informeren we via bijvoorbeeld het consultatiebureau of de verloskundige
over ouderschap, opvoeding en het in stand houden van hun relatie.
• Voor preventie en vroeg-signalering bij kinderen en jongeren werken we zoveel
mogelijk faciliterend samen met professionals in de vroeg- en voorschoolse
voorzieningen en het onderwijs.
• Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp worden goed op elkaar afgestemd.
• Duidelijker en laagdrempelige melding huiselijk geweld en kindermishandeling.
Zorg op maat
• We versterken de positie van cliënten door het aanbieden van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Met de adviesraad Sociaal Domein en cliënten gaan we in gesprek
over hoe we de professionele en vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning in de
toekomst verder vorm kunnen geven en hoe de bekendheid en het gebruik verder kan
worden vergroot.
• Hergebruik hulpmiddelen wordt gestimuleerd.
• Goed vervoer van bijzondere doelgroepen zoals regiotaxi en leerlingenvervoer.
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• Voortzetting van de regionale samenwerking bij de inkoop van zorg.
• Actief met zorgverleners op zoek gaan naar nieuwe interventies die psychosociale
klachten verminderen en het welbevinden verhogen bij mensen met psychosociale
problemen (‘Welzijn op recept’).
• We zetten in op stevig opdrachtgeverschap en monitoring als het gaat om de uitvoering
van wettelijke taken en het bereiken van de gestelde kaders en doelen van De Kleine
Schans. We houden zicht op uitvoering, prestaties, kosten en risicobeheersing. Zo nodig
sturen wij bij.
• Als lid van Coöperatie De Kleine Schans dragen we actief bij aan vernieuwing en betere
samenwerking in het sociaal domein.
• Zorgen voor betere verbindingen met maatschappelijke partners, inwoners en
huisartsen vanuit De Kleine Schans.

Maatschappelijke voorzieningen
• Voorzieningen in stand houden die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en het
bevorderen van een gezonde leefstijl en sociaal welbevinden (sportvoorzieningen,
cultuurhuis, bibliotheek, onderwijsvoorzieningen, leerlingenvervoer,
speelvoorzieningen).
• De gevolgen van toekomstige ontwikkelingen en groei van Woudenberg voor ons
voorzieningenniveau volgen we nauwlettend en maken we inzichtelijk in beleid voor
maatschappelijke accommodaties en vastgoed.

Financiële druk in het Sociaal Domein
Het gedachtegoed bij de transities binnen het sociaal domein is dat het oude stelsel
financieel onhoudbaar was en dat er een cultuurverandering, een transformatie nodig
was om de zorg te verbeteren. Een transformatie door meer inzet op preventie, meer
maatwerkmogelijkheden en minder versnippering van zorg. De decentralisaties werden
gelijktijdig ingevoerd met financiële kortingen met een grote omvang en een fors tempo.
We zien dat het financieel effect van de transformatie meer tijd nodig heeft. Tegelijkertijd
zorgen de kortingen en en stijgende zorgkosten (ook een landelijke trend) voor een aanzienlijk tekort binnen de budgetten van het Sociaal Domein. Landelijk zijn trends zichtbaar; we hebben te maken met toenemende vergrijzing en meer kwetsbare ouderen,
het aantal jongeren met jeugdhulp laat al jaren een stijgende lijn zien en ook de zorg en
ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problematiek is volop in beweging. Wij willen de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet binnen het huidige beleid
en de transformatievisie ruimte en tijd geven én financieel positief effect laten sorteren.
Tegelijkertijd is een sluitende meerjarenbegroting een voorwaarde voor een solide en
financieel gezonde gemeente. Dit betekent dat wij in deze raadsperiode maatregelen én
eenmalige middelen inzetten om binnen vier jaar in het sociaal domein te komen tot een
sluitende meerjarenbegroting. We draaien daarbij zo min mogelijk aan de knoppen van
kwaliteit, het voorzieningenniveau en de toegang tot zorg. Een sluitend financieel meerjarenperspectief kan er echter toe leiden dat wij toch niet ontkomen aan maatregelen die
hierop ingrijpen. Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen wij deze samen
met inwoners, onze partners in de regio, maatschappelijke organisaties, adviesorganen
en de gemeenteraad inhoud geven om zo de gevolgen voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken en het vertrouwen in ons zorgstelsel gewaarborgd blijft.
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Veilige leefomgeving
voor en door
iedereen

Wat willen we bereiken?
We willen een gemeente zijn waarin mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Een gemeente met een dorpsgevoel, waar we elkaar respecteren om wie we
zijn. Wederzijds respect is de norm, we bezorgen elkaar geen overlast. Geweld is een uitzondering, net als diefstal, vernieling en andere vormen van criminaliteit. Een vertrouwde, veilige en fijne leefomgeving waar de burger veel inspraak heeft en actief bijdraagt
aan een veilige leefomgeving.

Wat mag u van ons verwachten?
Heldere voorlichting
• Voor inwoners, ondernemers en organisaties is het helder waar zij terecht kunnen met
vragen en meldingen. Daarbij onderscheiden wij de rollen van de verschillende partners
in de veiligheidsketen, zoals politie en gemeente. De gemeentelijke website wordt
verbeterd als het gaat om het vinden van informatie over waar men terecht kan met
vragen en meldingen op het gebied van veiligheid.
• De voorlichting over actuele thema’s zoals alcoholgebruik, drugsgebruik en
cybercriminaliteit wordt geïntensiveerd. Voor het gericht benaderen van doelgroepen
zoals scholieren en verenigingen, maken we gebruik van ketenpartners zoals de GGD
en het jeugdwerk.
Inzetten op preventie
• Inwoners betrekken we, als ogen en oren, actief bij de veiligheid op straat, in de wijk
en in huis.
• Aandacht voor de zichtbaarheid van de politie en BOA in de surveillering en
handhaving. Daarbij spelen prioriteits- en taakstellingen een belangrijke rol. Samen
met de politie blijven we via reguliere werkoverleggen afstemmen welke thema’s om
actie vragen, welke rollen wij daarbij hebben en wat haalbaar is.
• Signaleringsfunctie van burgers en maatschappelijke organisaties stimuleren als het
gaat om vraagstukken die samenhangen met een veilige leefomgeving (denk aan
mishandeling, eenzaamheid, armoede).
• Een gezamenlijke aanpak voor het sociaal domein en het veiligheidsdomein om
preventief te handelen bij overlast, escalatie en onveiligheid.
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• Alcoholgebruik meer bespreekbaar maken als maatschappelijk thema.
• Het tegengaan van het produceren van drugs, dealen en drugsgebruik. Om kwetsbare
groepen, zoals jongeren te bereiken, wordt hiervoor gebruik gemaakt van de
jongerenwerker. Daarnaast stimuleren wij de bereidheid tot het melden van
geconstateerd dealen, gebruik en drugsafval.
• Helder communiceren over meldpunt onveilige situaties in de openbare ruimte (Waar
moet ik zijn met mijn vragen?).
• Bij overlast door bijvoorbeeld jongeren gaan we met elkaar in gesprek. Samen zoeken
we naar oplossingen zoals het creëren van ontmoetingsplekken.
• We zorgen voor een actualisatie van het veiligheidsbeleid (Kadernota integrale
veiligheid, Regionale Veiligheidsstrategie, Herziening beleidsplan VRU) en daarbij
betrekken we onze ketenpartners en inwoners.
Toezicht en handhaving
• Samen met de ketenpartners zoals politie en brandweer maken we een prioritering in
de handhavingstaken. We bepalen samen wat we willen bereiken en hoe we dat meten.
• Een gezamenlijke aanpak voor het sociaal domein en het veiligheidsdomein om samen
op te treden bij situaties die zijn geëscaleerd of onveilig zijn.
• We zetten in op een duurzame aanpak van georganiseerde en ondermijnende
criminaliteit (vermenging onderwereld en bovenwereld) en werken daarbij nauw samen
met een groot scala aan netwerkpartners binnen het afgesloten convenant met het
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.
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Versterken economie
en regionale
samenwerking

Wat willen we bereiken?
Woudenberg willen we verder ontwikkelen als economisch vitale gemeente met een
levendig dorpshart. Om meer bezoekers te trekken en die langer te laten verblijven,
worden er meer activiteiten georganiseerd en streven we naar een winkelstraat met een
gevarieerd aanbod en weinig leegstand. We stimuleren en faciliteren sport- en culturele
activiteiten en ontmoetingen gedurende de gehele week. We leggen verbindingen tussen
het dorpshart en recreatieve doelen in het buitengebied. De economische ontwikkeling
verstevigen we door ruimte te geven aan ondernemers. Daarnaast werken we aan een
goede infrastructuur waarbij bereikbaarheid voorop staat. We werken slim samen met de
regio.
Ons buitengebied heeft veel kwaliteit. Het agrarisch gebruik is belangrijk en geeft, in
combinatie met cultuurhistorie en natuur- en landschapswaarden, het buitengebied een
veelzijdig karakter met een recreatieve aantrekkingskracht. Een toekomstbestendige
agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om
met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier- en leefomgeving.
Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst.

Wat mag u van ons verwachten?
Levendig dorpshart
• Blijvende impuls geven aan het centrum door meer evenementen en horeca in het
centrum en het tegengaan van leegstand van winkels en panden. Samen met de DES
willen we onderzoeken hoe we dit van de grond kunnen krijgen, bijvoorbeeld met
behulp van een dorpsmarketeer of evenementencoördinator.
• Evaluatie van de herinrichting van het centrum, met aandacht voor de parkeersituatie.
• Alle ruimte bieden aan nieuwe initiatieven om één aaneengesloten centrumgebied te
creëren.
Ruimte voor ondernemers
• Voldoende uitbreidingsmogelijkheden bieden voor bestaande bedrijven en
Vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven waarbij het uitgangspunt is efficiënt
ruimtegebruik van bedrijventerreinen.
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• Ruimte voor kantoor en bedrijvigheid aan huis en een soepel vestigingsbeleid voor
ZZP’ers.
• Snellere en eenvoudiger vergunningverlening voor ondernemers.
• Toestaan van meer nevenactiviteiten voor agrarische bedrijven zodat die zich kunnen
ontwikkelen tot een sterke en multifunctionele agrarische sector met aandacht voor
natuur en landschap.
Bereikbaarheid
• Een goede en veilige infrastructuur voor langzaam en snel verkeer waardoor de
bereikbaarheid van Woudenberg verbetert. Dit komt de economische ontwikkeling van
Woudenberg ten goede.
Toerisme en recreatie
• Bevorderen van toerisme en recreatie. Een nieuw erfgoedbeleid draagt hieraan bij.
• Goede ontsluiting van toeristische trekpleisters en recreatiegebieden en zorgen voor
voldoende parkeergelegenheid.
Regionale samenwerking
• Naast de al bestaande samenwerkingsrelaties met regio Eemland, onderzoeken we
welke samenwerkingsrelaties nog meer potentie hebben. Vooral Foodvalley en Vallei en
Heuvelrug zijn in beeld omdat we met deze regio’s meerdere belangen delen op het
gebied van economie, recreatie en mobiliteit en milieu. We onderzoeken welke vormen
van samenwerking en mate van participatie passen, welke financiële bijdrage dit vraagt
en of dit past bij de wensen die we hebben.
Vitaal platteland
• Het komt in onze gemeente steeds vaker voor dat door bedrijfsbeëindiging of
omschakeling agrarische bebouwing leeg komt te staan. We denken in deze situaties
mee om nieuwe invullingen aan die bebouwing te geven en ontwikkelen waar nodig
nieuw beleid.
• Landbouwbedrijven richten zich op de agrarische sector, op het in stand houden van het
agrarisch gebied. Gekoppeld hieraan krijgen landbouwbedrijven ruimere mogelijkheden
om nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud en toerisme.

Winkelopening op zondag
Winkelopenstelling in Woudenberg op zondag is een gevoelig punt. Veel verschillende
belangen zijn daarbij aan de orde.
In deze raadsperiode voeren we een onderzoek uit dat moet uitwijzen in hoeverre de
wens, nut en noodzaak leeft bij Woudenbergse inwoners, ondernemers en eventuele andere betrokkenen naar winkelopenstelling in Woudenberg op zondag. De uitkomst van dit
onderzoek wordt opgeleverd vóórdat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 van start gaat.
De start van dit onderzoek vindt plaats in de zomer van 2020. De uitvoering wordt in de
voorbereiding verder vormgegeven. Om dit onderzoek in voldoende mate representatief
en valide te laten zijn, vraagt de opzet van het onderzoek een duidelijke lijn met opvolgingen. Zo wordt in eerste instantie bepaald wat de vraagstelling wordt en welke methodiek het onderzoek volgt. Na afloop van het onderzoek wordt een nieuwe meting uitgevoerd om de stand van zaken op te maken.

20

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat er geen verandering komt in de winkeltijdenverordening betreffende winkelopenstelling op zondag in de raadsperiode 2018-2022. Dit
betekent concreet dat er geen zondagsopening mogelijk is in de lopende raadsperiode
voor de detailhandel in Woudenberg.
NB. Dit onderzoek vraagt niet om een simpel ja of nee. Het is een onderzoek waarin
naar voren moet komen of er wens, nut en noodzaak is vanuit Woudenbergse inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden voor zondagsopening van de detailhandel in
Woudenberg en/of in welke vorm en tijdspanne dit moet worden uitgerold.
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Portefeuilleverdeling
Burgemeester T. (Titia) Cnossen
Bestuurssstijl, communicatie en relatiebeheer
Stimuleren burger- en overheidsparticipatie
Coördinatie maatschappelijke initiatieven
Versterken lokale democratie
Regionale samenwerking
Openbare orde en veiligheid
Handhaving en toezicht
Personeelsbeleid en werkgeverschap
Algemeen bestuurlijke zaken
Wethouder D.P. (Pieter) de Kruif (1e loco-burgemeester)
Omgevingsvisie
Ruimtelijke plannen
Vitaal platteland
Monumenten en erfgoed
Milieu en afvalketen
Integraal beheer Openbare ruimte
Sport
Project Nijverheidsweg
Project Woudenberg-Oost
Wethouder M.H. (Marleen) Treep (2e loco-burgemeester)
Wonen
Duurzaamheid, energie en water
Jeugd en gezin
Maatschappelijke ondersteuning
Participatie, werk en inkomen
Onderwijs en leerplicht
Gezonde leefstijl
Opvang en integratie nieuwkomers
Programma Dienstverlening
Wethouder A.J. (Anita) Vlam (3e loco-burgemeester)
Financiën en belastingen
Grondbedrijf
Duurzame economie, toerisme en recreatie
Ontwikkeling centrum en bedrijvigheid
Mobiliteit en verkeer
Vastgoed- en accommodatiebeleid
Kunst & cultuur
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