
 Actielijst raad(scommissie) tot en met 11-11-2020
Nr. Datum

Toezegging
Actie Geplande 

afdoening
Afgedaan

1. 05 -03-2019 Bij de evaluatie van de coöperatie De Kleine Schans betrekt het college de mogelijkheid van 
een benchmark

Medio 2020

2. 12-11-2019 Het college zal de raad informeren over voortgang van de transformatieplannen van minister 
De Jonge en wat dit betekent voor de regio. Wat betreft een afdoeningsdatum: De minister 
heeft aangegeven dat de aangepaste wet voor de zomer klaar zou moeten zijn voor 
consultatie. Op dat moment kan, samen met de regiogemeenten een inschatting gemaakt 
worden wat dit voor de regio betekent.

Q4 2020

3. 11-07-2019 Toegezegd onderzoek naar mogelijkheden invoering Woonplicht Q3 2020

4. 12-11-2019 Afhandeling verkoop starterswoning Vallei Wonen Er is een afspraak gemaakt voor 
in november

5. 12-11-2019 Mogelijke koppeling doelgroepenverordening met huisvestingsverordening 2021

6.   12-11-2019 De vervolgstappen worden verwerkt in het grondstoffenplan. Het college zal het 
grondstoffenplan voorleggen aan de Raad in Q4 2020

Najaar 2020 afdedaan

7.   11-12-2019 Overzicht reintegratietrajecten Q4 Ja, Raad 29-10

8. 03-03-2020 Het college zal Movisie vragen of er nog een tranche koplopergemeente (clientondersteuning) 
komt, zodat we daar t.z.t. bij kunnen aansluiten, als dat past.

Volgens Movisie komt er in 2021 
waarschijnlijk nog een tranche 
met koplopergemeenten. Hier-
over komt voor het einde van dit 
kalenderjaar duidelijkheid. 
Movisie neemt contact op met de 
gemeente W’ berg als hier 
uitsluitsel over is.

9. 06-05-2020 RUD, traject Kleur bekennen. Wethouder bekijkt hoe de raad over dit traject eens bijgepraat 
kan worden.

Nov 2020 (via accounthouders)

10. 02-07-2020 Uitvoeringsplan Groenbeleidsplan Q4 2020

11. 02-07-2020 Projectevaluatie uitvoering/kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken Q2 2021

12. 02-06-2020 Informatiebijeenkomst ROVA over scheiding/ophalen afval Q2  2021

13. 09-09-2020 Voorstel voor de herinrichting van de Nico Bergsteijnweg volgt later. Omwonenden worden bij 
de herinrichting van deze straat betrokken door het college.

Q1 2021 Wensen & Bedenkingen

14. 11-10-2020 Grondstoffenbeleidsplan Woudenberg 2021-2025 en Uitwerkingsplan 2021-2022: het college 
laat weten hoe zij met de diverse partijen een gezamenlijke aanpak verkent.

Q1 2021

15. 11-10-2020 Herinrichting Europaweg Stationsweg West: het college laat de verkeersstromen 2 jaar na 
realisatie monitoren en onderzoekt de aanpak van mogelijke knelpunten.

Q4 2023

16. 11-10-2020 Herinrichting Europaweg Stationsweg West: het college zal de uitkomsten van het gesprek 
met een inwoner nabij de rotonde (de Kolk) delen met de Raad

Ingekomen stukken dec. 2020
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