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2. Gevraagde besluiten
3. Financiën
De projecten en programma’s blijven binnen budget.
De budgetten die beschikbaar zijn voor het programma Dienstverlening komen uit lijnbudget, investeringen, reserves, krediet en zijn of
eenmalig of structureel van karakter. Dat maakt inzicht en actueel overzicht zeer complex. Daarom realiseren we per 1-1-2019 een
actueel in- en overzicht van geplande en gerealiseerde budgetten voor projectleiders, programmamanager, opdrachtgevers en bestuur
vanuit de bronapplicatie Key2Financiën.
4. Organisatie
De combinatie van project- en lijnwerkzaamheden heeft geen gevolgen voor de resultaten en planning binnen de afzonderlijke
programma’s en projecten. Zie hieronder bij 6. risico’s en maatregelen.
5. Tijd
Projecten en programma’s lopen conform planning. Enkele projecten binnen Programma dienstverlening vragen bijgestelde planning.
Dit heeft echter geen nadelige gevolgen voor de resultaten.
6. Risico’s en maatregelen
Aandacht voor de werkdruk bij met name medewerkers die deelnemen aan de ruimtelijke projecten blijft noodzakelijk zodat
projectresultaten, lijnwerkzaamheden en projectmedewerkers minder onder druk komen te staan. Om ongewenste risico’s te
voorkomen: financieel, zorgvuldigheid, kwaliteit, continuïteit. Er is een flexibele schil ingericht van als passend ervaren ingehuurde
collega’s & bureaus om lijn- en projectwerk in balans te houden.
Het totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers en activiteiten in de ruimtelijke projecten helpt bij het verkrijgen van inzicht in piek
werkzaamheden en is daarmee een hulpmiddel voor bijsturing of opschaling. Voorts zijn tweemaandelijkse bijpraatsessies gepland
waarin aan de hand van de plattegrond van Woudenberg vooruit wordt gekeken aan de hand van de ruimtelijke projecten en wordt
bezien welke gevolgen dit op korte en langere termijn heeft voor de lijnorganisatie en bijbehorende taken. Zo kan ook in de
lijnorganisatie tijdig worden ingespeeld op effecten uit de projecten.
7. Informatie / communicatie
Geen bijzonderheden
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Nr.

Projectnaam

Projectleider

01

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

Myrthe Valé
Henk Voulon
Ruud van der Velden

02

03

04
05

06

07

Ruimtelijk domein

Het Groene Woud

Nijverheidsweg
Westerwoud

Amalialaan

Dienstverlening

Karen Kuperus

Henk Voulon

Henk Voulon
Myrthe Valé

Karen Kuperus

Erna Jongerius

Bijzonderhden/ voor uitgebreide toelichting
zie onderliggende voortgangsrapportage
Stedenbouwkundig onderzoek in afronding,
inrichting en overeenkomst met ontwikkelaar in
voorbereiding. Start bouw voorzien over een jaar.
Verkoop resterende kavels Spoorzone loopt.
Afronding deelproject voorzien in 2020.
De laatste grondverwervingsgesprekken worden
voortgezet om tot aankoop te komen voor start
werkzaamheden aansluiting N224 op Hoevelaar.
Aandachtspunten van het afgelopen half jaar
hebben gelegen bij de feitelijke uitvoering van de
verschillende projecten waarvan vele nu de
afrondingsfase naderen. De komende tijd zal dan
ook worden bezien op welke wijze in de toekomt
invulling gegeven zal moeten worden aan de
uitvoering van het Programma, aansluiting of
samengaan met het programma Omgevingswet lijkt
een logische stap.
Vanwege het aflopende karakter van de
werkzaamheden en de start van het project Nijverheidsweg is besloten de projectgroep HGW om
te dopen tot de projectgroep Nijverheidsweg en
daarbinnen Het Groene Woud als agendapunt mee
te nemen.
Uitvoering project loopt voortvarend.
Begin 2019 wordt oplevering van de laatste woning
verwacht en wordt het woonrijpmaken afgerond.
Herziening bestemmingsplan draagt bij aan betere
verkoop van gemeentekavels.
In de periode april t/m juli zijn de startnotities van
de nieuwe projecten
gerealiseerd. Op basis hiervan is de uitvoering van
een aantal nieuwe projecten
gestart. Bijvoorbeeld ‘KCC en Burgerzaken
toekomstproof’, voorbereiding op
omgevingswet 2021, doorontwikkeling website en
de belastingsamenwerking met
Veenendaal.
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08

09

10

Begraafplaats

Invoering Diftar

Digitalisering bouwdossiers

Corrine Ockhuijsen

Tineke Nagel

De budgetten die beschikbaar zijn voor dit
programma komen uit lijnbudget, investeringen,
reserves, krediet en zijn of eenmalig of
structureel van karakter. Dat maakt inzicht en
actueel overzicht zeer complex. Daarom realiseren
we per 1-1-2019 een actueel in- en
overzicht van geplande en gerealiseerde budgetten
voor projectleiders, programmamanager,
opdrachtgevers en bestuur vanuit de
bronapplicatie Key2Financiën.
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 staat het project dan op on-hold, waarna in
2022 (of zoveel eerder als eventueel nodig) de
volgende fase wordt voorbereid. Op dat moment
wordt het project ook weer opgestart.
Invoering van diftar is conform planning
afgerond. Evaluatie is bijgevoegd.

Annet Uithof
Project is eind 2018 gereed. De laatste acties die voor dit project uitgevoerd
moeten worden zullen vanuit de lijn worden georganiseerd.
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