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Nr. UItvoeringsprogramma Trekker Opmerking(en)

1. Duurzame economie Jolanda Aartssen Van medio 2017 tot medio 2018 heeft een 
stuurgroep met vertegenwoordigers van 
Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, 
Onderwijs en Overheid invulling gegeven aan de 
doelen. Helaas door stoppen van de leden om 
diverse persoonlijke redenen is de stuurgroep 
gestopt. Bedrijvencontact functionaris en 
partijen zijn opzoek naar de wijze waarop we het 
best tot de doelen kunnen komen (opnieuw 
vullen stuurgroep of op andere wijze de 
samenwerking zoeken, gelet op de ervaringen 
van de aflopen tijd en rekening houdend met de 
nieuwe situatie als gevolg van het Corona virus)
In de tussentijd vinden meerdere activiteiten wel 
doorgang. De BIZ is per januari voor 5 jaar 
verlengd en convenant ‘aanleg glasvezel 
buitengebied’ is uitgebreid met de 
bedrijventerreinen.

2 Projecten Verkeersmaatregelen Ben van den 
Hoven

De voorkeursvariant voor fietsverbinding Oost-
West is vastgesteld door het college. De 
werkzaamheden voor herinrichting Nico 
Bergsteijnweg lopen vertraging op door uitstel 
werkzaamheden door Stedin ivm coronacrises. 
Voorkeursontwerp aanpassing kruispunt 
Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 
1940-1945 in concept klaar.

3 Expeditie Duurzaamheid José van Beeck Uitvoering loopt, activiteiten worden aan de 
hand van actualiteit en aansluiten bij initiatieven 
uit samenleving steeds bijgesteld. 
In de decembercirculaire 2019 is extra budget 
beschikbaar gesteld voor een Transitievisie 
warmte, Energieloket enWijkaanpak. Het 
concept uitvoeringsprogramma ‘Aanpak 
duurzaamheid’ heeft hiervoor een begroting 
opgesteld en ligt ter besluitvorming voor.
De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is 
toegekend. Hiermee zijn in samenwerking met 
Duurzaam Bouwloket vouchers ontworpen 
waarbij per woning €65 op energiebesparende 
maatregelen kan worden teruggevraagd.

4 Integrale veiligheid Kimm Hendriks Om te komen tot een integrale en gedragen 
aanpak organiseerden wij per buurt een 
bijeenkomst. Tijdens deze buurtbijeenkomsten 
haalden wij op wat er in de verschillende 
buurten speelt, wat inwoners verwachten van de 
(veiligheids)partners, welke rol de inwoner zelf 
heeft en welke maatregelen nodig zijn om het 
probleem aan te pakken.
Elke buurtbijeenkomst is goed bezocht. Tijdens 
de avonden waren er tussen de 25 en 100 
buurtbewoners aanwezig.

5 Sociaal domein – 
Uitvoeringsprogramma SD

Marieke 
Meeuwenoord

Bijna alle activiteiten in het 
uitvoeringsprogramma zijn gestart en in 
uitvoering. Een groot aantal activiteiten is al 
afgerond. 

6 Sociaal domein – Project Maatregelen 
zorgkosten en zorggebruik

Marieke 
Meeuwenoord

Het overgrote deel van de (inhoudelijke en 
financiële) projectresultaten is op dit moment 
behaald. Er staat wel druk op de resultaten voor 
de komende jaren. De werkateliers zijn daarbij 
een punt van aandacht. We zien dat een deel 
van de ateliers te maken heeft met te veel 
personele wisselingen om tot concrete 
resultaten te leiden. Het Trefpunt heeft ondanks 
alle inzet tot nu toe nog niet tot het verwachtte 
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resultaat geleid. Ook blijft de druk op 
vrijwilligers groot en blijkt het ondanks alle inzet 
daardoor soms moeilijk om de resultaten te 
halen

7 Woonvisie 2019+ Theona van 
Willigenburg

Uitvoering van acties loopt.
Sinds 1 augustus 2019 zijn de de starterslening 
en blijverslening beschikbaar. Er zijn verder 2 
mogelijke locaties in Woudenberg naar voren 
gekomen uit de locatieverkenning “Klein maar 
Fijn Wonen”. Deze worden nader verkend.

8 Basis Water Keten Plan (BWKP) Ruud van der 
Velden

In de gemeenteraad van 31 oktober2019  is het 
Waterplan 2020-2024 vastgesteld. Hierin zijn de 
financiële middelen uit het BWKP gewaarborgd.
De lijst van maatregelen zijn vervolgens in de 
tijd gepland, waarbij gekeken is naar zo veel 
mogelijk samenloop van werkzaamheden met 
andere werkzaamheden (werk met werk 
maken). Dit is de eerste voortgangsrapportage 
van deze maatregelen.

Deze rapportages hebben betrekking op de periode vóór de uitbraak van het Coronavirus. De 
gevolgen van de coronacrisis worden momenteel in beeld gebracht en meegenomen in de 
volgende rapportagebundel. 
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