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Nr. UItvoeringsprogramma Trekker Opmerking(en)

1. Duurzame economie Jolanda Aartssen Actieplan vraagt actualisatie als gevolg van 
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. 

2 Maatschappelijk Vastgoed Marieke 
Meeuwenoord

In juli 2015 is de nota maatschappelijk 
vastgoedbeleid (fase 1) vastgesteld. Hierin 
waren per gemeentelijke accommodatie acties 
opgenomen in het kader van kostenbesparing, 
meer (multifunctioneel) gebruik en het 
eventueel afstoten van gebouwen. Daarnaast is 
een aantal besluiten genomen met een 
overkoepelend karakter, onder meer ten aanzien 
van de harmonisatie van overeenkomsten. De 
doorlooptijd voor de uitvoering van de acties 
was 2015-2018. De afgelopen drie jaar bent u 
door middel van voortgangsrapportages op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken van 
de uitvoering van de nota. Ter afsluiting van de 
doorlooptijd wordt aan het einde van het jaar 
een afsluitende rapportage gemaakt in de vorm 
van een scan van de huidige stand van zaken. 
Deze wordt het eerste kwartaal 2019 aan u 
aangeboden  

3 Omgevingswet Karen Kuperus In december 2018 wordt het Plan van aanpak 
Omgevingswet ter besluitvorming aangeboden 
aan het college. Hierbij wordt nauw aangesloten 
op de doelen en projecten in Programma 
Dienstverlening. Dan start een nieuwe cyclus 
van rapporteren over dit programma in deze 
bundel. 

4 Expeditie Duurzaamheid José van Beeck Uitvoering loopt, activiteiten wordt aan de hand 
van actualiteit en aansluiten bij initiatieven uit 
samenleving steeds bijgesteld. De huidige 
duurzaamheidsambities op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau vragen om herijking van de 
Woudenbergse inzet op deze niveaus. Op dit 
moment worden alle ontwikkelingen en opgaven 
integraal in beeld gebracht waarna in het eerste 
kwartaal 2019 besluiten kunnen worden over 
een integrale ambitie van Woudenberg. De 
verwachting is dat dit extra middelen en 
capaciteit zal vragen en aldus vergezeld zal 
gaan van een verzoek om extra middelen. 

5. Integrale veiligheid Kimm Hendriks Uitvoering loopt voortvarend. Voor 2019 wordt 
nieuw Uitvoeringsprogramma voorbereid. 

6. Sociaal domein Marieke 
Meeuwenoord

Uitvoering loopt voortvarend. In 2018 wordt 
nieuw Beleidskader en aansluitend in 2019 een 
nieuw Uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde rapportages. 
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