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2. Gevraagde besluiten 
Geen

3. Financiën
Alle projecten en programma’s blijven binnen budget.  

4. Organisatie
Medewerkers voelen druk door de combinatie van project- en lijnwerkzaamheden. Dit heeft echter  geen gevolgen voor de resultaten en 
planning binnen de afzonderlijke programma’s en projecten.  Zie verder  hieronder  bij risico’s en genomen maatregelen.

5. Tijd
Projecten en programma’s lopen conform planning. . Risico’s en maatregelen
In 2016  is geconstateerd dat de werkdruk bij met name medewerkers die deelnemen aan de ruimtelijke projecten teveel uit balans is 
waardoor projectresultaten, lijnwerkzaamheden en projectmedewerkers onder druk staan. Dit kan leiden tot ongewenste risico’s: 
financieel, zorgvuldigheid, kwaliteit, continuïteit. Daarop is door de ambtelijk opdrachtgevers en controller een situatieanalyse 
uitgevoerd.  De analyse wees  uit waardoor de werkdruk uit balans is en welke maatregelen getroffen kunnen worden om de druk in 
balans te krijgen en te houden. Verschillende maatregelen zijn uitgevoerd waardoor de werkdruk meer beheersbaar is geworden. De 
situatieanalyse is voorts besproken met een aantal projectleiders en ambtelijk opdrachtgevers om te bezien op welke wijze de 
maatregelen verder  invulling kunnen worden gegeven. Dit leidt tot het advies om een flexibele schil in te richten van als passend 
ervaren ingehuurde collega’s & bureaus om lijn- en projectwerk in balans te houden. Dit kunnen naast externe partijen ook 
gemeentelijke collega’s zijn. 

Naar aanleiding van de evaluatie van projecten in mei 2016 is tevens geconstateerd dat ten behoeve van de werkdruk een (bij) sturing 
en afstemming gewenst is voor projecten en lijnwerkzaamheden. In dat kader is een totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers en 
activiteiten in de ruimtelijke projecten. Het overzicht helpt bij het verkrijgen van inzicht in piek werkzaamheden en is daarmee een 
hulpmiddel voor bijsturing of opschaling.  In september 2018 wordt een volgende evaluatie gepland. 

7. Informatie / communicatie 
Geen bijzonderheden
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Nr. Projectnaam Projectleider Bijzonderhden/ voor uitgebreide toelichting 
zie onderliggende voortgangsrapportage

Cf 
planning

Binnen 
budget

01 Woudenberg-Oost
a. Project Hoevelaar
b. Project Bedrijventerrein 
c. Project N224

Myrthe Valé
Henk Voulon
Ruud van der Velden

Hoevelaaar: ontwerpfase wordt in december 2017 
afgerond.
Actuele ontwikkelingen Spoorzone A, B en 
Parallelweg gaan snel en vragen loopt zeer 
voortvarend en vlotte acties. 
N224: in afronding van definitiefase,waarna 
overgang naar ontwerpfase

ja ja

02 Ruimtelijk domein Karen Kuperus Afstemming en samenhang van ruimtelijke 
projecten vraagt blijvende gerichte aandacht. Zie 
ook acties voor druk op lijn- en projectorganisatie 
hierboven

ja nvt

03 Het Groene Woud Henk Voulon Goed op koers naar afronding project in 2018

ja ja

04 Westerwoud Myrthe Valé Bouw is gestart

ja ja

05 Amalialaan Karen Kuperus Een financieel risico was de afdracht aan de 
provincie, door de beëindiging van de 
overeenkomst is dit risico komen te vervallen.

ja ja

06 Centrumplan
a. Bijlage 

overdrachtsrapportage

Karen Kuperus Project wordt afgesloten en overgedragen aan de 
lijn. 

ja ja

07 a. Informatiebeleidsplan incl 
Zaakgericht werken en 
Informatiebeveiliging

Walter de Haan
Erna Jongerius

Uitvoering is gestart
ja ja

08 Dienstverlening Marije Eillebrecht Bevindt zich in fase 4, waarna programma afgerond 
kan worden. Nieuwe dienstverleningsvisie is 
vastgesteld. Uitvoeringsplan is gereed voor 
besluitvorming in Q4. 

ja ja

9 BGT Erna Jongerius Invoering loopt voorspoedig. ja
10 Begraafplaats Corrine Ockhuijsen Het resterende deel van de 1e fase is in het 

voorjaar van 2017 uitgevoerd. In zijn geheel is er nu 
tot circa 2025 begraafcapaciteit beschikbaar. Tot 
2022 kan het project dan op on-hold gezet worden, 
waarna in 2022 (of zoveel eerder als eventueel 
nodig) de volgende fase wordt voorbereid. Op dat 

ja ja
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moment wordt het project ook weer opgestart.
11 Invoering Diftar Tineke Nagel                 Invoering van diftar is conform planning                      

gerealiseerd.  De aanpassingen van de milieustraat vergt goede 
voorbereiding en uitwerking. Verwachting is dat dit in december 2017 
gereed is.

ja

12 Digitalisering bouwdossiers Annet Uithof                  Project verlengd met één jaar tot 1 januari 2018
                                     ivm opstellen handboek vervanging bouwdossiers

ja ja
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