
Woudenberg –  ‘Waar Samen Leven de samenleving is’. 

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest voor de gemeente Woudenberg. Er is een 
unieke prestatie geleverd door het houden van een bezuinigingsdialoog waarin Woudenbergers 
zelf konden aangeven op welke gebieden er bespaard kon worden. Daarnaast is er een start 
gemaakt met de decentralisatie van de diverse zorgtaken. Er komt een enorme opgave op de 
gemeente af die gevolgen zal hebben voor veel inwoners.  

De grootste uitdaging zal de komende jaren liggen op het gebied van het sociaal domein, want 
hoewel we de beleidskaders vastgesteld hebben weten we nog niet precies wat er de komende 
jaren op ons af komt. Het financiële risico is enorm maar juist de zaken die niet in geld uit te 
drukken zijn tellen voor het CDA. Wij willen kwalitatief goede zorg, die dichtbij en met de 
mensen geregeld wordt waarbij we geloven in de betrokkenheid van familie en vrijwilligers. 
Want hoewel dit Kabinet deze transitie in sneltreinvaart wil invoeren en Woudenberg in deze 
vaart mee lijkt te kunnen mag niemand straks tussen wal en schip raken.  

De begroting voor 2015 is positief, zij het met een kleine marge. Dit verdient een compliment 
want de laatste jaren is de jaarrekening negatief afgesloten. Dit compliment gaat vooral uit 
naar diegenen die een bijdrage aan de bezuinigingsdialoog hebben geleverd. De noodzaak van 
bezuinigen was duidelijk maar het blijft een enorme opgave. Juist voor de vele vrijwilligers bij 
verenigingen, die het straks moeten doen met minder subsidie, zal deze bezuiniging wrang 
aanvoelen. Het CDA kent de Woudenbergers als vrijwilligers die van aanpakken weten maar ook 
hun verantwoordelijkheid nemen en dat hebben ze nu ook weer gedaan in de 
bezuinigingsdialoog. Zij vormen de dragende kracht achter de vele activiteiten die in dit dorp 
georganiseerd worden en zullen nu dus een grotere uitdaging hebben om straks toch deze 
activiteiten te kunnen organiseren. Wij wensen hen dan ook veel sterkte bij het oppakken van 
deze uitdaging.  

Voor het CDA staat het vast dat deze bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de 
kwetsbaren in de samenleving. Daarom kiezen wij voor het ontzien van minima en mensen met 
een beperking. Ook zullen wij er op toezien dat de leefbaarheid in de wijken niet achteruit 
mag gaan, ongeacht of men in een nieuwe of oude wijk woont. Het CDA heeft dan ook 
vraagtekens bij een aantal bezuinigingsvoorstellen die hier direct gevolgen voor hebben.  

Hoewel het overschot op de begroting voor 2015 niet over houdt kijken wij als CDA ook verder 
vooruit en zien dan, vooral door de effecten van de bezuinigingsdialoog, een groter positief 
resultaat. Een resultaat wat gebruikt kan worden om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen maar ook om te investeren in zaken waar het hele dorp baad bij heeft. Het CDA staat 
voor en solide financieel beleid en zal er op toe zien dat eventuele meevallers goed besteed 
zullen worden. 

We staan aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Het CDA zal ook in de komende 
raadsperiode het belang voor Woudenberg en haar inwoners centraal stellen. Er gaat veel op 
ons afkomen en de financiële situatie blijft een aandachtspunt. Het CDA staat ook in de 
komende periode voor een leefbare samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar.  

Want samen leven doe je niet alleen! 

Michel Hardeman 
Fractievoorzitter CDA 



Hoofdstuk 1  Inleiding 

Voor het eerste de beschouwingen op basis van de Kadernota. Een goed initiatief om tijdig te 
kunnen inspelen op beleid en financiële consequenties. Voor de raad een goed instrument om, 
indien nodig, wijzigingen aan te brengen die vervolgens in de begroting worden meegenomen.  

We willen het college en ambtenaren complimenteren met de overzichtelijke, heldere en 
moderne wijze van presenteren. Je ziet de Kadernota vanaf 2011 steeds completer en 
professioneler worden.  

In de inleiding van de Kadernota valt ons op dat de bezuinigingen op de subsidies niet in één 
keer wordt doorgevoerd maar in 3 jaar wordt afgebouwd. In beginsel vinden wij dit een prima 
initiatief alleen is onze vraag hierbij of dit niet ten koste gaat van de begroting. Met andere 
woorden moet er nu op andere programma’s worden bezuinigd. Wij horen graag van het college 
op welke wijze hiermee om wordt gegaan. 

Verder de bezuinigingen zelf. Het CDA heeft tijdens de behandeling van het Witboek over een 5 
tal voorgestelde bezuinigingen gevraagd naar een verdiepingsslag en te voorzien van een 
effectenanalyse. Voor het CDA waren dit de volgende voorgestelde bezuinigingen: 

- Afschaffen WIN-budget voor Onze Wijk; 

- Onbenut budget minimabeleid te laten vervallen; 

- Afschaffen financiële bijdrage jeugdbrandweer; 

- Minder openstelling milieustraat op vrijdag; 

- Minder kosten inspectie als gevolg van minder speelvoorzieningen.  

Voor het CDA belangrijke items die we graag in de komende vergadering naar voren willen 
brengen. In Hoofdstuk 6 van deze Kadernota zullen we onze visie hierop verder toelichten.  

!



Hoofdstuk 2  Programma  1 en 2 Sociaal Domein 

Voor de gemeente is het een turbulente tijd. Steeds meer taken van de (jeugd)zorg worden bij 
de lokale overheid neergelegd, waarbij naast de transitie ook nog een transformatie moet gaan 
plaats vinden om de kosten betaalbaar te houden.  

Om deze veranderingen het hoofd te bieden geloven wij hierbij in de samenwerking met onder 
andere kerken, maatschappelijke organisaties zoals PCOB, ANBO, Platform Gehandicapten 
Woudenberg en de scholen. Bovenal geloven we hierbij in hulp van familie en vrijwilligers. Het 
sociale netwerk zien wij als onmisbaar in het vroegtijdig activeren van zorg. Hierin heeft 
iedereen een taak. 

Het CDA heeft eerder aangegeven dat we bij de transitie van overheidstaken naar de lokale 
overheid lokale burgerinitiatieven willen steunen en ons sterk maken om goede 
samenwerkingsverbanden te behouden. Dit om het wiel niet lokaal opnieuw uit te vinden en zo 
(kosten)efficiënt mogelijk te handelen.  

Het CDA zal zich blijvend hard maken voor een zorgsysteem waarbij niet de kosten centraal 
staan, maar de kwaliteit van de geboden oplossing.  

Rond de herhuisvesting van de scholen vinden wij het goed om te zien dat er na jaren van 
onzekerheid meer zekerheid komt. 

Als CDA hebben we over programma 1 nog wel een aantal vragen: 

- We vinden het enerzijds begrijpelijk dat de exploitatiebegroting niet letterlijk 
Kadernota staat maar we vragen ons wel af of de inkomsten en uitgaven voldoende zijn 
om de veranderingen door te voeren? En is het percentage van het ingeschatte risico 
reëel?  

- Waarom is de indexering voor het leerlingenvervoer zo hoog? 

- Er wordt gesproken over een stabiel leerlingenaantal, terwijl we van de scholen 
doorkrijgen dat ze juist in de hele lijn gaan dalen. Dat kan geen reden zij om meer 
budget te vragen. Waarom stijgen deze kosten dan toch? En als de leerlingenaantallen 
stijgen, hoe zit het dan met het hele huisvestingsvraagstuk?  

- Er wordt gesproken dat er op langere termijn kansen gezien worden om de kosten van 
het leerlingenvervoer terug te brengen. Wordt er dan een afname in de vraag verwacht 
of kunnen de kosten naar beneden?   

!
Programma  3  Veiligheid 

Veiligheid creëer je samen. Ook hierin zien we een taak voor iedereen. Woudenberg is veilig en 
moet veilig blijven. Voor u als burger en ondernemer. Respect en omzien naar elkaar is hiervoor 
de basis. Wetgeving dient door de overheid gehandhaafd te worden. Veiligheid bestaat op 
verschillende niveaus. Zo vinden we dat iedereen, zowel jong als oud, recht heeft op een 
veilige thuissituatie. In veel gevallen is de situatie achter iemands voordeur niet zichtbaar. Oog 
te hebben voor de omgeving is van groot belang.  !



Vragen die we graag willen stellen binnen programma 3 zijn de volgende: 

- In programma 3 wordt gesproken over de kapitaallasten brandweerkazerne. Het 
voorstel is om de jaarlijkse lasten vanaf 2017 niet meer te dekken uit de reserve 
brandweerkazerne maar rechtstreeks vanaf de begroting. We begrijpen deels de 
argumentatie maar in de toelichting geeft u ook aan dat er in het verleden geen ruimte 
was in de begroting van de gemeente om de jaarlijkse lasten vanuit de begroting te 
dekken. Kunt u ons uitleggen wat u met deze argumentatie bedoelt? Immers was de 
ruimte in de exploitatie in het verleden veel ruimer dan nu het geval is.  

-  De CDA fractie juicht het opzetten van buurtbemiddeling in Woudenberg van harte toe. 
Aan de andere kant is het voorstel om op project Onze Wijk te bezuinigen. Deze 
bezuiniging heeft niet onze voorkeur en onze vraag is of u de buurtbemiddeling kunt 
onderbrengen in het project Onze Wijk. Graag uw reactie hierop. Op deze wijze 
handhaven we het goede werk binnen Onze Wijk en combineren we wellicht meerdere 
initiatieven.  

- Er wordt gesproken over het opstellen van een economische visie. Wij ondersteunen 
deze keuze maar hebben hierbij wel de vraag waarom de kosten voor het opstellen 
structureel op EUR 20.000,-- zijn vastgesteld? Wat is dan het eindproduct? 

!
Programma  4   Leefomgeving 

Verbetering van de leefbaarheid in de gemeente is voor ons een belangrijke missie. Een 
schone gemeente met goede openbare voorzieningen, waar de inwoner van 
Woudenberg zich thuis en comfortabel voelt. Dit betekent onder meer structureel beheer en 
onderhoud van straten, speelplaatsen, plantsoenen, huizen en gebouwen. Hierbij blijven we 
scherp kijken naar de verhouding tussen kosten en uitstraling. Vooral de oudere 
wijken kunnen een goede facelift gebruiken. Bewoners voelen zich sneller verantwoordelijk 
als hun buurt schoon is. 

Binnen programma 4 hebben we de volgend vraag: 

- In het nieuwe coalitieprogramma wordt aandacht gevraagd voor de onderhoud van de 
wegen en de leefbaarheid in de wijken. Als CDA zien wij de leefomgeving in de wijken 
steeds minder worden. In deze paragraaf lezen wij dan er bezuinigd gaat worden op het 
onderhoudsbudget. Komt hiermee de kwaliteit van onze wegen hiermee niet in het 
geding? Vervolgens lezen wij dat gevraagd wordt om EUR 40.000,-- toe te voegen aan 
de reserve om onvoorziene omstandigheden te kunnen managen. Hoe moeten wij dit 
bedrag zien in relatie met de geplande bezuiniging? 

!
Programma  5   Ontwikkeling 

Als CDA juichen wij het toe dat een aantal verschillende bestemmingsplannen straks samen 
komen in een bestemmingsplan 'Dorp'. Dit geeft voor de burger meer duidelijkheid en zorgt 
voor een eenduidig document wat voor iedereen de juiste regels aangeeft.  

Bij programma 5 hebben we 1 vraag: 



- Waarvan hangt het af of het wel of niet mogelijk is om het bedrijventerrein gelijk mee te 
nemen in het bestemmingsplan Dorp? Dit levert waarschijnlijk kostentechnische voordelen op 
en geeft de burger een beter overzicht.  

!
Programma  6   Bestuur en dienstverlening 

De rol van de gemeente zal de komende jaren sterk veranderen. "Zorgen dat... in plaats van 
zorgen voor..." past hierbij. Wij streven naar een bestuur en dienstverlening waarbij de 
gemeente kaders stelt en bepaalde faciliteiten beschikbaar maakt, terwijl de Woudenberger 
steeds belangrijker wordt om er daadwerkelijk voor te zorgen. Als CDA willen we de 
participatie van inwoners sterk stimuleren zonder onze eigen verantwoordelijkheid uit de weg 
te gaan. !
De omvang en het budget van de gemeentelijke organisatie moeten aansluiten op het 
takenpakket van de gemeente. Maar tegelijkertijd mogen bezuinigingsmaatregelen er niet 
toe leiden dat gemeentelijke taken niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt van het CDA is dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met publieke 
middelen. Juist in een tijd waarin het economisch onzeker is en er veel overheidstaken 
vanuit Den Haag naar de gemeente zullen worden overgeheveld. Het CDA is voorstander 
van een begrotingsevenwicht en een robuust financieel weerstandsvermogen van de 
gemeente. 

Vragen bij programma 6 zijn: 

- De laatste jaren zijn wij getuige geweest van een veranderende gemeentelijke 
organisatie. Een positieve ontwikkeling om zo te besparen, slimmer en goedkoper te 
werken. En dit alles gericht om de dienstverlening professioneler en kwalitatief beter 
te maken. Een ambitie die we als CDA onderstrepen. Maar is het voor een gemeente als 
Woudenberg, die het met minder mensen zal moeten doen, wel mogelijk om het 
ambitieniveau te verbeteren? 

- Tevens zien we dat het budget voor opleiding verhoogd moet worden. Nu zijn wij van 
mening dat het oorspronkelijke en gevraagde budget niet hoog is maar de argumentatie 
voor de verhoging vraagt wat verduidelijking. Want bij minder personeel verwacht je 
juist een daling in de studiekosten.  

!
Kapitaallasten 
In deze paragraaf zien we de aanpassing van de rente. Een realistische wijziging waarbij in de 
grondexploitatie wel met 4% gerekend wordt maar 2% jaarlijks wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. De gestaffelde opbouw kunnen wij ook onderschrijven. Heeft u deze nieuwe 
rentetoekenning met de accountant afgestemd?  

Algemene dekkingsmiddelen  
Geen opmerkingen.  



Hoofdstuk 3   Financiële Positie  

Reserves  
U laat de meeste reserves (voorlopig) ongemoeid. Een aantal niet en die vallen op. Bij 
programma 3 hebben we al onze vragen gesteld over het voornemen om de lasten 
brandweerkazerne te laten vallen in de begroting. U heeft als gevolg van dit voorstel ook de 
wens om de reserve te laten vallen. Wij begrijpen dat u naast de lasten ook de reserve wil 
laten vrijvallen. Dit heeft een logisch verband met elkaar. De algemene reserve, een 
graadmeter voor ons weerstandsvermogen, wordt hiermee in 2017 in één keer een stuk 
verbeterd. Kunt u de rationale hierachter nog eens uitleggen? Wordt hiermee een mogelijke 
weerstandstekort op een eenvoudige wijze verholpen? 

U heeft het voornemen om de reserve speelvoorzieningen in de volgende Kadernota opnieuw te 
herzien. Wij vinden het erg belangrijk dat de speelvoorzieningen op het juiste niveau blijven. 
De veiligheid mag absoluut niet in het geding komen. We hoeven nu dus geen beslissing te 
nemen over het wel of niet handhaven van de reserve maar willen hier wel uiterst zorgvuldig 
mee omgaan.  

Weerstandsvermogen  
De programmarisico’s worden net zoals de grondexploitatierisico’s op een andere wijze 
ingeschat. Risico worden nu per programma op waarde ingeschat, dat lijkt ons een reële 
berekening omdat de kans nihil is dat risico’s zich allemaal gelijktijdig zullen voordoen. Wel 
hebben we een vraag over de inschatting van het risico bij het Sociaal Domein. Het is een groot 
bedrag met een lagere inschattingskans. Kunt u de argumentatie voor de genoemde 40% 
onderbouwen? 

Weerstandscapaciteit 
De  programmarisico en risico’s grondexploitatie zijn in deze Kadernota op een nieuwe wijze 
ingeschat. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen om deze risico’s te kunnen dekken. 
De ratio van het weerstandsvermogen dient boven de 1 uit te komen en is een resultante van 
een deling van de beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandsvermogen. De 
opbouw van de weerstandscapaciteit is ook gewijzigd. Immers er wordt nu gerekend met de 
‘onbenutte belastingcapaciteit’. Een fenomeen wat wettelijk ingezet kan worden op het 
moment dat de ratio onder de 1 dreigt te komen. Onze vraag hierbij is of de onbenutte 
belastingcapaciteit ook daadwerkelijk is ingezet omdat het weerstandsvermogen anders onder 
de 1 was uitgekomen? En was het mogelijk om altijd al de onbenutte belastingcapaciteit mee 
nemen in de weerstandscapaciteit? Zo ja, waarom is dit in het verleden dan nooit gedaan? 

!
!



Hoofdstuk 4   Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)  
We hebben in de achterliggende periode vaak gesproken over de wijze van waarderen van onze 
grondexploitaties. Als raad hebben we akkoord gegeven op de laatste grondexploitaties waarbij 
de nieuwe waarderingsmethode omarmt werd. Het advies van de Rekenkamer was om te gaan 
werken met een MPG. Het is lastig om de inschatting in Hoofdstuk 4 van de Kadernota te 
doorgronden. Er zijn zoveel factoren die wij als gemeente niet kunnen beïnvloeden maar wel 
stevige impact kunnen hebben op de grondexploitaties. Het CDA heeft al vader aangegeven 
geen ‘glazen bol’ te hebben en dus niet kan voorspellen hoe de toekomst er uit zal zien. De 
MPG blijft dus ook maar een inschatting en het is zaak om tijdig in te spelen op veranderende 
omstandigheden. We hebben alle vertrouwen in het college dat dit ook daadwerkelijk het geval 
is.  

!



Hoofdstuk 5   Stand van zaken oude bezuinigingen 

Voor wat betreft de niet gerealiseerde bezuinigingen zien we dat een aantal organisaties weer 
geconsulteerd zijn in bezuinigingsdialoog. In hoeverre is het nu wel mogelijk om deze 
bezuinigingen door te voeren? 

!
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Hoofdstuk 6   Nieuwe bezuinigingen 

In dit hoofdstuk worden de nieuwe bezuinigingen voor de periode 2015-2018 gepresenteerd. 
Een groot deel van het totale bedrag is voorgesteld vanuit de bezuinigingsdialoog. Het 
restantbedrag wordt voorgesteld vanuit het college.  

De bezuinigingen zullen forse impact hebben voor iedere Woudenberger, instellingen, 
stichtingen en instanties. Met elkaar heeft men gekeken wat binnen de eigen organisatie 
mogelijk is om te bezuinigen. Bij de behandeling van de bezuinigingsdialoog heeft het CDA het 
reeds aangegeven maar al deze betrokkenen verdienen een groot compliment.  

Van een aantal voorgestelde bezuinigingen heeft de raad een opmerking geplaatst. Van in 
totaal 12 voorstellen vanuit het Witboek heeft de raad het college gevraagd om de voorstellen 
nogmaals te bekijken en te voorzien van een effectenanalyse.  

In de inleiding is er al naar gerefereerd maar voor het CDA waren de volgende 5 tal 
voorgestelde bezuinigingen van dusdanig belang dat er naar die verdiepingsslag is gevraagd: 

- Afschaffen WIN-budget voor Onze Wijk; 

- Onbenut budget minimabeleid te laten vervallen; 

- Afschaffen financiële bijdrage jeugdbrandweer; 

- Minder openstelling milieustraat op vrijdag; 

- Minder kosten inspectie als gevolg van minder speelvoorzieningen. 

Afschaffen WIN-budget voor Onze Wijk  
Het CDA begrijpt dat het lastig uit te leggen is dat een gemeente in tijden van bezuinigingen 
geld uitgeeft aan de barbecues en springkussens, maar het CDA is wel van mening dat de 
cohesie binnen de wijken in het gevaar komt als er geen budget meer naar wijkspecifieke 
activiteiten gaat. In programma 3 wordt echter wel gesproken over buurtbemiddeling om 
escalaties te voorkomen waarbij het CDA sociale cohesie ook als een instrument ziet om 
problemen te voorkomen. Schrappen  van het WIN- budget voor Onze Wijk is in onze ogen dan 
ook niet verstandig maar anders besteden wel. Mogelijk kunnen de buurtbemiddelingstaken 
opgepakt worden door Onze Wijk. 

Onbenut budget minimabeleid te laten vervallen  
We begrijpen de uitleg over het vervallen van het onbenutte budget voor het minimabeleid. 
Het CDA komt ook op voor de minima in onze samenleving en zijn dan ook van mening dat 
minima niet mogen lijden onder deze bezuinigingen. In hoeverre zijn alle Woudenbergse 
minima bekend met de wijziging in de wetgeving waardoor het onbenutte budget minimabeleid 
nu kan komen te vervallen? Het CDA vraagt de gemeente om alle betrokkenen hier nogmaals op 
te wijzen. 

Afschaffen financiële bijdrage jeugdbrandweer 
Sinds 2005 heeft Woudenberg een jeugdbrandweer. Een jeugdig korps om trots op te zijn. Het 
CDA heeft bij de discussie over het Witboek aangegeven dat de jeugdbrandweer het middel is 
om continuïteit te behouden binnen het korps. Juist daarom is het belangrijk om jeugd te 
blijven stimuleren en dat mag volgens het CDA best geld kosten. Geen vrijwilligers op termijn 
gaat nog veel meer geld kosten aangezien je dan wellicht betaalde brandweer dient te 



faciliteren om zo de kwaliteit te waarborgen. U doet in de Kadernota een tweetal 
alternatieven. In het eerste alternatief geeft u aan dat uit ervaring blijkt dat de jaarlijkse 
subsidie van EUR 8.000,-- niet noodzakelijk is. Goed om in gesprek te gaan. Een alternatief op 
langere termijn is de jeugdbrandweer onder brengen bij de Veiligheidsregio Utrecht. Ons 
advies is om dit eerst ook voor te leggen bij de betrokkenen zelf.  

Het CDA blijft het belangrijk vinden dat jongeren geïnteresseerd blijven in het verlenen van 
zorg. Op welke wijze dan ook. We zien uit naar de evaluatie van het gesprek met de 
jeugdbrandweer.  

Minder openstelling milieustraat op vrijdag  
Het CDA heeft bij de behandeling van het Witboek al aangegeven de maatschappelijke effecten 
van het eens in de twee weken op vrijdagmiddag sluiten van de milieustraat, onderzocht te 
zien. Uit de raadsagenda en het collegeprogramma is duidelijk aangegeven dat er blijvende 
aandacht moet zijn voor de openbare ruimte. Het sluiten op vrijdagmiddag staat hier haaks op. 
Begrotingstechnisch levert het geen besparing op. De collega’s van de buitendienst gaat alleen 
andere zaken oppakken. In de effectenanalyse zien wij alleen maar nadelen en de 
alternatieven zijn niet sterk. Dit in het licht met een besparing van EUR 2.152,-- per jaar lijkt 
deze bezuiniging ons geen goede keuze.   

Minder kosten inspectie als gevolg van minder speelvoorzieningen  
Het CDA vind het onbegrijpelijk dat er een besparing moet komen op speelvoorzieningen die 
belangrijk zijn bij de ontwikkeling van onze kinderen. Daar waar de afgelopen jaren veel 
inkomsten gegenereerd zijn door de ontwikkeling van de nieuwe wijken waar de 
projectontwikkelaars nette speelvoorzieningen aangebracht hebben. Daar profiteren de oudere 
wijken niet mee van deze inkomsten, ook de gezinnen in deze wijken hebben recht op 
voldoende en fatsoenlijke speelvoorzieningen maar juist hier worden ze wegbezuinigd. Het CDA 
vindt het belangrijk dat kinderen op voldoende plekken buiten kunnen spelen ongeacht in 
welke wijk ze wonen. Kan het college aangeven welke speelplekken op dit moment op de 
nominatie staan om de komende vier jaar wegbezuinigd te worden? 

!
Overige bezuinigingen waar een effectenanalyse is gedaan en waar we nog vragen bij hebben: 

Beëindigen subsidie Ned Herv Kerk voor ouderencontact  
Het CDA is benieuwd waarom de effectenanalyse voor belanghebbenden buiten de 
gemeentelijke organisatie niet ingevuld is? 

Budget Jeugdpunt verminderen met 10 %  
Als jongeren meer zelf moeten oppakken moeten er vanuit de gemeente zo weinig mogelijk 
drempels zijn voor het organiseren van activiteiten. Is het mogelijk om inzichtelijk te maken 
wat jongeren kunnen doen en waar ze rekening mee moeten houden? 

Inhuur programmacoördinator cultuurhuis beperken  
Het compleet weg laten vallen van een programmacoördinator is funest voor het succes van het 
cultuurhuis. Het CDA is bang dat de taken niet volledig door vrijwilligers overgenomen kunnen 
worden. Welk bedrag is nodig om de taken uit te voeren die niet door vrijwilligers gedaan 
zouden kunnen worden? 



Terugdringen uitvoeringskosten Huishoudelijke verzorging  
Deze kosten vallen straks onder het sociaal domein, de gemeente heeft de uitdaging om binnen 
de financiële kaders de hulp te bieden die nodig is. Voor het CDA geldt hier nog steeds het 
uitgangspunt dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit.  

50 % Minder toezicht en handhaving door BOA  
De BOA biedt uitkomst voor zaken waar een politie minder tijd aan besteed maar die voor de 
Woudenbergers wel belangrijk zijn. Toch bestaat een groot deel van zijn taken nog uit werk 
wat binnen gedaan wordt. Het CDA ziet de BOA graag meer buiten en is van mening dat de tijd 
van waarschuwen voorbij is. De regels zijn bij iedereen bekend en door te handhaven zal het 
aantal overtredingen mogelijk afnemen.  

!
Aanvullende bezuinigen  
Zoals bij de behandeling van het Witboek werd aangegeven, is de opgave om EUR 850.000,-- 
aan bezuinigingen te presenteren niet gehaald. De raad heeft vervolgens aangegeven van het 
college een voorstel te willen ontvangen voor het resterende bedrag van bijna EUR 81.000,--. 
Wij danken het college dat dit gelukt is. Wel hebben we per voorstel nog de volgende vragen:  

Onderwijsbegeleiding  
Hoewel dit misschien geen taak van de gemeente is zijn we er als CDA wel blij mee dat dit door 
de gemeente wordt gefaciliteerd. Zoals bekend zijn er meer taken die niet wettelijk worden 
opgelegd maar die de gemeente wel blijft uitvoeren. Kinderen die net even een extra beetje 
hulp kunnen gebruiken kunnen op deze manier beter meekomen in de klas. Het CDA is dan ook 
benieuwd wat de gevolgen per school zijn als deze bezuiniging doorgevoerd wordt? En is het 
ook bekend in hoeverre de subsidie daadwerkelijk volledig besteed wordt aan de begeleiding? 

Het schrappen van dit budget houdt in dat de scholen in totaal minder middelen beschikbaar 
hebben voor de zorg van de leerlingen. U geeft terecht aan dat de scholen hebben 
deelgenomen aan de Bezuinigingsdialoog en dat er reeds 10% van het budget is komen te 
vervallen. Dit is dus een extra bezuiniging.  

U geeft in het tijdspad aan dat u in het 2e kwartaal afstemming gaat zoeken met de besturen. 
Dat betekent in feit dat de bezuiniging al is doorgevoerd zonder dat de besturen hierover 
geïnformeerd zijn. Klopt deze veronderstelling?  

Stichting ABC en Stichting Beheer Sportpark De Grift 
Iedere vereniging en stichting heeft haar bijdrage aan de Bezuinigingsdialoog gegeven. Het is 
goed dat beide stichtingen die ook doen. Vandaar dat we het voornemen van de gemeente om 
met hen in gesprek te gaan, onderstrepen. We zien de resultaten hiervan graag tegemoet.  

Subsidie onderhoud monumenten  
Geen opmerkingen. 

Schuldhulpverlening  
We vertrouwen erop dat hier een goedkopere oplossing gevonden is waardoor de genoemde 
bezuiniging inderdaad gehaald kan worden. In hoeverre verwacht het college, als gevolg van de 
langdurende crisis, nog een toename in de schuldhulpverlening en daardoor ook stijgende 
kosten?  



AHOB (prorail) 
Als ProRail akkoord gaat dan zou dit mooi zijn, hoe groot acht het college de kans dat ProRail 
hier akkoord mee gaat?  

Verkeerseducatie  
In Woudenberg gaan veel kinderen zelfstandig naar school. Met de herhuisvesting van de 
diverse scholen kan het gebeuren dat veel kinderen een langere route naar hun school moeten 
afleggen. Juist wanneer zij meer aan het verkeer gaan deelnemen lijkt het ons logisch om hier 
niet te bezuinigen op verkeerseducatie. Wij lezen in dit voorstel alleen maar de routing die 
gevolgd dient te worden om deze bezuiniging te effectueren. Wij lezen niets over het effect 
van deze bezuiniging. Wat de is de oorspronkelijke reden van het beschikbaar stellen van dit 
budget? 

Paddenstoelen 
Naast de bezuiniging zijn er wellicht ook mogelijkheden om opbrengsten te genereren. Is het 
mogelijk om de bestaande paddenstoelen te verkopen? 

Leges  
Het CDA wil hier graag een verschil maken tussen luxe vergunningen (ontheffingen etc.) en 
noodgedwongen vergunningen (invalideparkeerplaats). Indien iemand omwille van een 
handicap gedwongen is om gebruik te maken van een invalidenparkeerplaats dan vinden wij 
het als CDA niet gepast om hier ook nog eens de legekosten voor te verrekenen. Wat vindt het 
college van deze suggestie? 

Alcoholpreventie  
Waar de gemeente wel elk jaar een feest organiseert met Oud en Nieuw waar ook alcoholische 
dranken verkocht worden zou er ook aandacht besteed moeten worden aan de preventiekant. 
Het CDA ziet het dan ook als een uitgelezen kans om vandalisme als gevolg van drankmisbruik 
terug te dringen en inwoners de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik uit te leggen. Ziet het 
college deze kans ook?  

Reclame-uitingen aan lichtmasten  
Hoewel het hier niet gaat om een bezuiniging maar een uitbreiding van de inkomsten zien we 
hier ook de voordelen van in. Als dit op een nette manier doorgevoerd kan worden, zoals 
bijvoorbeeld in Soest, kan dit een meerwaarde voor het dorp worden. Wanneer dit verkeerd 
wordt toegepast bestaat er echter een grote kans op vervuiling van het straatbeeld. Op welke 
wijze zou u dit willen invoeren? 

Volkstuinenvereniging  
Het CDA is benieuwd naar de gevolgen voor de gebruikers van de volkstuinen. In hoeverre is het 
straks nog rendabel om de volkstuinen aan te houden en ontstaat er geen leegloop?  

!



Hoofdstuk 7 Belastingen en tarieven  
Geen opmerkingen  

!
!



Tenslotte 

Het blijven onzekere tijden. Ook in Woudenberg dient er fors bezuinigd te worden. Als CDA 
fractie zijn we erg benieuwd naar de maatschappelijke gevolgen van deze bezuinigingen. In 
hoeverre kunnen verenigingen nog in stand worden gehouden en halen we niet het cement uit 
de samenleving waar wij zo trots op zijn. De effecten zien we waarschijnlijk pas op langere 
termijn maar onze fractie zal deze de komende tijd al scherp volgen.  

Onze fractie wenst het college en ambtenaren alle wijsheid toe. We zijn in de overtuiging dat 
al ons werk Gods zegen nodig heeft. We wensen u en elkaar deze zegen van harte toe. 

CDA fractie Woudenberg 

Jochem Beumer 
Michel Hardeman 
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