
 
 

 
Samen weer vooruit kijken 

Het jaar 2014 was een spannend jaar. De bezuiningsdialoog is afgerond en inwoners, instellingen en 
overige belanghebbenden hebben zelf aangegeven waarop bespaard zou kunnen worden. Samen 
hebben ze ingrijpende keuzes moeten maken. Voor het CDA was en is het belangrijk dat de gemaakte 
keuzes geen impact zouden hebben voor de minima en mensen met een beperking.  

Financieel heeft de bezuinigingsdialoog in combinatie met een hogere bijdrage vanuit het Rijk, wel 
het gewenste resultaat opgeleverd. Want waar in eerste instantie nog een tekort voorzien werd van 
€ 48.000 is 2014 afgesloten met een positief resultaat van  € 306.000. Dat biedt perspectief voor de 
komende jaren.  

Dit zien wij ook terug in de kadernota 2016-2019. Na jaren van besparingen, bezuinigingen en 
verhogingen is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Vooruit te kijken naar investeringen die gedaan 
moeten worden. In ons verkiezingsprogramma en in het coalitieprogramma hebben we beloofd dat 
we ons hard zouden maken voor ons centrum, voor de oudere wijken en het wegennet. We zien dat 
dit de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gekregen vanwege een gebrek aan financiële ruimte. 
Nu die ruimte er wel lijkt te komen, zijn we blij dat het college dit speerpunt van het CDA overneemt 
en dat ons dorpscentrum, de oudere wijken en het lokale wegennet de komende jaren kunnen 
rekenen op die broodnodige investeringen.  

Het CDA heeft ook zorgen. Zorgen over de fouten en problemen die er nog steeds zijn als gevolg van 
de te snelle  invoering van de decentralisatie.  Maar daarnaast hebben wij ook zorgen over de 
enorme druk die nu op de schouders van de mantelzorgers rust. Want nu het zorgpakket onder 
verantwoordelijkheid valt van de gemeente, is het voor de betrokkenen namelijk nog steeds 
onbekend wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent. Denk als voorbeeld maar aan de 
verwarring over de PGB uitbetalingen. Bij de algemene beschouwingen heeft het CDA al aangegeven 
dat we  kwalitatief goede zorg willen, die dichtbij en met de mensen geregeld wordt, waarbij we 
geloven in de betrokkenheid van familie en vrijwilligers. Maar we willen er ook voor blijven waken 
dat deze groep mantelzorgers niet overbelast raakt.  

We kijken als CDA uit naar de komende periode. Een periode waarin weer plannen uitgevoerd 
kunnen worden die Woudenberg mooier maken. Als CDA dragen wij hier graag ons steentje aan bij: 
positief, maar met een scherpe blik voor de belangen van onze dorpsbewoners.  

 
Michel Hardeman  

Fractievoorzitter CDA  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoofdstuk 1 Inleiding  

De tweede keer dat we als raad beschouwen naar aanleiding van de Kadernota. Voor ons als 
raadsleden is het belangrijk om tijdig eventuele opmerkingen en wijzigingen aan te brengen, zodat 
dit in begroting aan het einde van het jaar worden meegenomen.  

We zien dat de Kadernota steeds overzichtelijker en professioneler wordt. We willen het college en 
de ambtenaren hiermee complimenteren.  

Op pagina 1 wordt een overzichtelijk financieel eindbeeld weergegeven. De onderbouwing hiervan is 
in de overige hoofdstukken uitgewerkt. Wat opvalt, is dat voor nieuw beleid een beperkt deel vanuit 
de begroting wordt gevraagd en een aanzienlijk deel vanuit diverse reserves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoofdstuk 2 Nieuwe ontwikkelingen  

Programma 1 Samenleving 

Het CDA kijkt terug op een spannende periode waarin de zorg overgeheveld is naar de gemeentes. Bij 
de algemene beschouwingen van 2014 heeft het CDA al aangegeven dat we kwalitatief goede zorg 
willen, die dichtbij en met de mensen geregeld wordt waarbij we geloven in de betrokkenheid van 
familie en vrijwilligers. De zorg is nu zeker dichter bij de mensen geregeld, maar de invoering brengt 
ook nog opstartproblemen met zich mee. Hoewel we zien dat het in Woudenberg relatief goed loopt, 
zijn ook hier de gevolgen van een snelle invoering zichtbaar.  

De haast van dit Kabinet lijkt ook financiële gevolgen te hebben voor Woudenberg, de transformatie 
kan niet in 2015 worden afgerond en een tekort lijkt zich aan te dienen. Als CDA hopen we erop dat 
deze overschrijding uiteindelijk meevalt en dat de transformatie wel zorgvuldig verloopt. We zijn van 
mening dat het spoedig starten van de gesprekken met de zorgbehoevenden leidt tot een snellere 
besparing en we willen het sociaal team dan ook aanmoedigen om dit snel op te pakken, deze 
voortvarendheid mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit of een te grote druk leggen op 
mantelzorgers. We willen er voor blijven waken dat mantelzorgers niet overbelast raken, zij doen nu 
vaak al het maximale en moeten niet de dupe worden van een tekort in het zorgbudget.  

Terugkijkend op het ingediende amendement tijdens de kadernota 2014 van GBW en het CDA vinden 
wij het goed dat er gesprekken met de sport geweest zijn, we hopen dat er een oplossing komt die 
voor beide partijen passend is.  

Ook zijn we als CDA erg tevreden over de start van het passend onderwijs. We zijn trots op onze 
goede basisscholen en de inzet die zij tonen om voor alle kinderen passend onderwijs te bieden. De 
scholen werken beter samen dan ooit tevoren en met het extra budget voor passend onderwijs 
kunnen nog betere oplossingen geboden worden 

Wij hebben nog een aantal vragen over programma 1: 

1. Goed dat er een nulmeting gedaan is voor de sportaccommodaties. Delen de beide 
stichtingen dat het mogelijk is om de kwaliteit terug te brengen en heeft dat gevolgen voor 
onderhoud op de langere termijn?  

2. We zien een flinke stijging van de kosten voor RWA, in hoeverre kan dit met de nieuwe 
plannen gereduceerd worden? 

3. Voor het sociaal domein wordt 2015 gezien als overgangsjaar. Betekent het dan niet dat in 
2015 al een transformatie gemaakt moet worden zodat vanaf 2016 de nieuwe opzet van 
kracht is? Zo kunnen dreigende tekorten voorkomen worden.  

4. Kunnen we de conclusie trekken dat de invoering te snel gegaan is aangezien komend jaar  
€ 200.000 extra nodig is 

5. Is de € 200.000 voor de hele periode of alleen 2016? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Programma 2 Leefomgeving  

In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat we ons blijven inzetten, lokaal én 
provinciaal, voor een hoogwaardige infrastructuur. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de 
verschillende provinciale wegen, maar ook aan het openbaar vervoer van en naar Woudenberg. Wij 
zijn van mening dat een goede ontsluiting naar de verschillende snelwegen en steden noodzakelijk is 
om Woudenberg interessant te laten blijven als vestigingsplaats. 
 
Wegen zijn belangrijk, goede wegen zijn belangrijker. In de kadernota lezen we dat er sprake is van 
achterstallig onderhoud. Vandaar dat het CDA een positieve grondhouding heeft om jaarlijks toe te 
voegen aan de reserve voor infrastructuur. Onze vraag hierbij is: 

1. Waarom kiest het college ervoor om 75% van de berekende behoefte jaarlijks toe te voegen. 
Vanuit het rapport wordt toch een hogere bijdrage berekend? 

2. Onderhoud van wegen is hard nodig, wat kan er aangepakt worden met deze extra 
toevoeging? Vooral in oude wijken is onderhoud nodig. Niet allen voor wegen maar ook qua 
groenonderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma 3 Veiligheid 

Binnen programma 3 hebben wij in het verkiezingsprogramma aangegeven dat veiligheid een taak 
voor iedereen is. De basisbeginselen hierbij zijn respect en omzet naar elkaar. Door oog te hebben 
voor de omgeving kunnen we snel signaleren. 

 
1. Als CDA hebben we diverse keren aangegeven en gevraagd of de genoemde 5% met 

betrekking tot de VRU reeds ingeboekt was. De reactie van het college was tot op heden zo 
dat dit niet het geval was. Blijkt dit nu toch zo te zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen  

In het verkiezingsprogramma van het CDA en in het coalitieprogramma is ruim aandacht voor het 
centrum en de noodzaak om dit aan te pakken. We zijn als CDA dan ook erg blij dat het college hier 
voortvarend mee aan de slag gaat. We zien hier grote kansen voor ondernemers die een 
aantrekkelijker centrum krijgen dat hopelijk nog meer bezoekers van buiten trekt. Wel willen we hier 
nogmaals de N226 benoemen die in onze ogen het centrum in tweeën deelt. Met de komst van een 
tunnelbak bij Maarsbergen en de werkzaamheden aan de Kersenbaan is het zaak om deze 
tweedeling veelvuldig onder de aandacht te brengen bij de provincie en mee te nemen in de 
centrumplannen. De bajonetroute lijkt minder gestimuleerd te worden en Woudenberg is hier de 
dupe van.  

We zien langzaam de huizenmarkt herstellen, met de verkopen van huizen in het Groene Woud en 
aan de Amalialaan hopen we snel gunstigere grondexploitaties te kunnen verwachten. Ook de start 
van de plannen voor Woudenberg-Oost zien er vooralsnog goed uit met een gefaseerde aanpak waar 
rekening wordt gehouden met mindere tijden die hopelijk uitblijven.  

 
Vragen: 

1. Voor het centrum is een voorlopig ontwerp met een kostenraming opgeleverd. Het zou 
helpen als we dit plan zouden zien, dan kunnen we gevraagde krediet in perspectief 
plaatsen. Is dit mogelijk?  

2. Er is een extra krediet nodig voor de voorbereidingskosten voor Woudenberg-Oost, waar 
zitten deze extra kosten in?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma 5 Dienstverlening 

Uit de toelichting vanuit het college blijkt dat we de ondergrens qua bezetting bereikt hebben. Toch 
ligt er nog een bezuinigingsopgave. We zien elk jaar dat de budgettering toeneemt en dat de 
organisatie steeds kwetsbaarder wordt. Een zorgelijke ontwikkeling. Met betrekking tot 
Dienstverlening hebben we nog de volgende vragen: 

1. In dit programma wordt aangegeven dat op termijn de bezuinigingsopgave gehaald gaat 
worden. Dat is positief en een compliment waard. Bij dit programma wordt aangegeven dat 
voor het gemeentebestuur de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers, de 
visie, doelstellingen en maatschappelijke effecten, leidend zijn. Wat mist is een goede en 
heldere onderbouwing voor de gevraagde extra € 75.000. Staat dit los van de 
bezuinigingsopgave? Of wordt deze hiermee teniet gedaan? 

2. Op pagina 13  wordt aangegeven dat uit een kwalitatieve analyse duidelijk is geworden dat 
de helft van de medewerkers lang bij de gemeente werkt, daardoor waardevol is maar 
moeilijker inzetbaar is op nieuwe taken of vakgebieden. De andere helft bestaat uit toppers 
en medewerkers met groeipotentieel. Een bijzondere conclusie want is het niet zo dat 
medewerkers die lang in dienst zijn zich ook kunnen kwalificeren als topper en net zoals de 
andere helft nog steeds groeipotentieel hebben. Graag uw mening hierover? En antwoord op 
de vraag waarom deze kwalificatie wordt afgegeven. 

3. Verder op pagina 13 spreekt u over een kwantitatief tekort van in totaal € 100.000. Om aan 
de kwaliteitseisen te voldoen is dit extra budget nodig. Dit extra budget zien we niet terug in 
het cijfermatig overzicht op pagina 11. Hoe moeten wij dit extra budget in de begroting 
interpreteren?  

4. Waarom wordt de € 30.000 voor digitalisering niet uit de reserve automatisering in plaats 
van de algemene reserve gehaald? 

Algemene dekkingsmiddelen 

1. Uit het overzicht blijkt dat het college nog steeds een dalende uitkering vanuit het rijk 
verwacht. Dit terwijl juist in 2014 voor het eerst de uitkering wat hoger uitviel. Bent u hier 
van het voorzichtigheidsprincipe uitgegaan? 

2. Op basis van de toezegging dat plattelandsgemeenten voor 2016 eenmalig € 35 miljoen erbij 
krijgen stelt u voor om in 2016 een hogere algemene uitkering in te boeken voor een bedrag 
van € 50.000. De uitkering daarna is onzeker. Toch voorziet u voor de jaren daarna een 
stijging van tenminste € 50.000. Wat is de rationale hierachter. U schrijft namelijk dat het 
bedrag wat de volgende jaren ontvangen zal worden onduidelijk is. Was vanuit 
voorzichtigheid het niet beter geweest om het bedrag vooralsnog op € 0,-- te zetten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Hoofdstuk 3. Financiële positie 

Reserves 

Net als bij de kadernota laat u de meeste reserves (voorlopig) ongemoeid. Een aantal niet en die 
vallen op. Een forse vrijval is de reeds aangekondigde vrijval van de brandweerkazerne. In de vorige 
kadernota heeft de raad hier haar akkoord op gegeven.  

1. Op pagina 18 geeft u aan de reserve vervanging Speelvoorzieningen voorlopig aan te houden. 
Bij de volgende kadernota 2017-2020 gaat u opnieuw bezien of de reserve in stand blijft. 
Kunt u aangeven wat hiervan de mogelijke consequenties zijn? Wat zijn de mogelijkheden 
dan nog om speelvoorzieningen te vervangen en te repareren?  

 
Weerstandsvermogen  

Evenals bij de vorige kadernota worden de programmarisico’s net zoals de grondexploitatierisico’s op 
een andere wijze ingeschat. Risico worden nu per programma op waarde ingeschat, dat lijkt ons een 
reële beredenering omdat de kans nihil is dat risico’s zich allemaal gelijktijdig zullen voordoen.  

1. Vorig jaar hebben we gevraagd naar de risico inschatting bij het Sociaal Domein. We wilden 
een argumentatie voor die 40% maar die bleek lastig te geven. Is deze risico inschatting wel 
juist? Er wordt nu immers al € 200.000 extra gevraagd. Zou het college deze percentages en 
bedragen kunnen toelichten?  

 
Weerstandscapaciteit  

De weerstandscapaciteit is met 1.4 toereikend om de gekwantificeerde risico’s te kunnen afdekken. 
Hierbij wel onze opmerking dat ratio positief beïnvloed is door de onbenutte belastingcapaciteit wat 
in het verleden niet werd meegenomen en de vrijval van de reserve brandweerkazerne. Daarnaast 
heeft onze fractie nog kanttekeningen gesteld bij het onderdeel Weerstandsvermogen met 
betrekking tot de risico inschatting bij het Sociaal Domein. Stel je dat bij naar 60% dan valt een groot 
deel van de capaciteit weg.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoofdstuk 4 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)  

Bij dit hoofdstuk hebben wij geen vragen. Zeer recent hebben wij de diverse Grondexploitaties als 
raad nog behandeld.  

Hoofdstuk 5. Stand van zaken bezuinigingen 

In de inleiding van dit hoofdstuk maakt u er al melding van. De inkomsten en uitgaven zijn in balans 
door de flinke bezuinigingen die reeds zijn ingezet. Ondanks het feit dat dit diepe impact heeft op 
onze inwoners heeft dit er uiteindelijk wel toe geleid dat er nu wel weer naar de toekomst gekeken 
kan worden. Waar andere gemeentes nu geconfronteerd worden met forse bezuinigingen is het voor 
Woudenberg mogelijk om nieuw beleid te formuleren. Overigens realiseren wij ons als CDA fractie 
dat het herstel nog zeer fragiel is en dat nieuw beleid voor een heel groot deel mogelijk is gemaakt 
door vrijval van reserve brandweerkazerne.  

We zien dat de meeste bezuinigingen reeds zijn gerealiseerd. We hebben nog een aantal vragen 
hierbij: 

1. Doorbraakdossier 3. Kunt u ons de rationale achter de € 75 per adviesgesprek geven? Zou 
deze doorvoering tot gevolg kunnen hebben dat zaken zonder vergunning worden opgepakt? 

2. Doorbraakdossier 4: Digitalisering zou in onze ogen juist minder hoge werkdruk moeten 
opleveren. Waarom bent u van mening dat digitalisering juist het tegenovergestelde effect 
heeft? 

3. Doorbraakdossier 4. Op deze pagina geeft u aan dat de bezuiniging in de 
bedrijfsvoeringprocessen nog mogelijk zijn. Dit heeft u in  programma 5 ook beschreven. Het 
lijkt dat dit een nieuwe bezuiniging is terwijl deze besparing al was afgesproken. Is deze 
constatering juist en zo ja zou dit bedrag dan niet terug moeten komen in de tabel op pagina 
31? 

4. Doorbraakdossier 5: U spreekt hier over een mogelijk verkoop van de aula. De € 48.000 
jaarlijkse lasten drukken op de begroting. Graag ontvangen wij een specificatie van deze 
jaarlijkse lasten. Het risico van verkoop is wel dat de gemeente vervolgens niet meer invloed 
kan uitoefenen op bijvoorbeeld het onderhoud  van het pand. In het verleden heeft dit ertoe 
geleid dat de staat van het onderhoud ver te wensen over liet. Welke  mogelijkheden ziet u 
om bij eventuele vervreemding randvoorwaarden te stellen?  

We gaan uit van een foutieve druk maar na Hoofdstuk 5 volgt in de Kadernota Hoofdstuk 7. In de 
inhoudsopgave staat het wel juist weergegeven.  

Hoofdstuk 7. Belastingen/tarieven 

Het blijft voor het CDA onwenselijk om legeskosten te heffen op een invalidenparkeerplaats, dit is 
geen luxe maar noodzaak, als fractie gaan wij ons nog beramen om deze leges te schrappen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Na forse bezuinigingen is het tijd om vooruit te kijken. Weer nieuw beleid te formuleren om de 
voorzieningen in Woudenberg te verbeteren en minimaal op peil te houden. De financiële situatie 
blijft fragiel en de financiële toekomst onzeker. Maar een herstel is zichtbaar. We hopen dat dit zich 
de komende jaren verder positief zal ontwikkelen. 

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  

 

 

 

 


