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Effect van de coronacrisis: 

Door uitstel van activiteiten in verband met de coronamaatregelen en de inzet van capaciteit 
bij de crisisorganisatie, hebben sommige onderdelen vertraging opgelopen of konden niet 
worden uitgevoerd. Dit gold voor o.a.:

 Oppakken (andere) invulling geven stuurgroep Duurzame economie.
 Het project onderhoud Nico Bergsteijnweg 
 Werkatelier Opvoeden met Lef en Het Trefpunt
 Het verder integreren van SROI (Social return on investment)  in ons inkoop- en 

aanbestedingsbeleid
 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid agv inzet beleidadviseur integrale veiligheid en 

toezicht & handhaving in crisisorganisatie en uitvoering maatregelen coronacrisis. 
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Nr. UItvoeringsprogramma Trekker Opmerking(en)

1. Duurzame economie Jolanda Aartssen Door de maatregelen i.v.m. Corona konden geen 
grote bijeenkomsten worden gepland en konden 
veel zaken niet doorgaan zoals 
gepland/verwacht. Waar mogelijk zijn lokale en 
regionale netwerkbijeenkomsten en 
ledenvergaderingen  van o.a. BSW en DES 
bezocht door de wethouder en/of 
bedrijvencontactpersoon. In september zijn in 
het kader van Hart onder de riem kleine 
bezoekjes aan bedrijven en organisaties door 
een collegelid met een ambtenaar opgestart. 
In het centrum zijn in de zomerperiode door de 
DES Banners opgehangen met ‘Welkom in 
Woudenberg’. 
De behoefte van Woudenberg aan 15 ha netto 
(bruto 20 ha) uitbreiding van bedrijventerreinen 
is ingebracht bij de zienswijze op de POVI.

2 Projecten Verkeersmaatregelen Ben van den 
Hoven

Het college heeft de voorkeursvariant voor de 
fietsverbinding Oost-West en de aanpassing 
kruispunt Europaweg/Stationsweg-West plus 
deel Laan 1940-1945 vastgesteld na ophalen 
wensen/bedenkingen in de commissie.
Het onderhoud aan de Nico Bergsteijnweg heeft 
door de Covid-19 pandemie vertraging 
opgelopen. De uitvoering is daardoor 
doorgeschoven naar 2021.
Het project Herinrichting oostelijk deel wijk 
Laanzicht loopt en is onderdeel van regulier 
onderhoud riolering. De verantwoording van de 
uitvoering van het product riolering loopt via de 
P&C cyclus.  Daarom zal dit project in de 
volgende voortgangsrapportage niet meer 
worden opgenomen.

3 Expeditie Duurzaamheid José van Beeck Begin 2015 zijn we vertrokken. Formeel is het 
duurzaamheidsplan niet meer geldig, maar 
vanwege allerlei (landelijke) ontwikkelingen is 
gewacht met het opstellen van een vervolg. De 
acties, voortkomend uit Expeditie 
Duurzaamheid, worden in de tussentijd gewoon 
voortgezet en aangevuld met de landelijke 
ontwikkelingen.Inmiddels is Expeditie 
duurzaamheid geëvalueerd en is er de oplegger 
‘Aanpak duurzaamheid’ vastgesteld in de 
raadsvergadering van 28 mei 2020. Hierin staan 
4 thema’s centraal:
- Energietransitie
- Klimaatadaptatie
- Circulaire economie
- Biodiversiteit
Het bijgestelde Uitvoeringsplan Duurzaamheid 
wordt in januari 2021 via de ingekomen stukken 
aan de raad voorgelegd.

4 Integrale veiligheid Kimm Hendriks Door de Coronavirus is de toezicht & handhaving 
de afgelopen periode met name gericht geweest 
op de naleving van de maatregelen. Hierdoor 
zijn gerichte projecten niet opgepakt. Daarnaast 
is er door de inzet van de beleidsadviseur 
integrale veiligheid in het gemeentelijke 
beleidsteam Corona vertraging ontstaan in het 
ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma op 
de pijler veilig in uw buurt.

5 Sociaal domein – 
Uitvoeringsprogramma SD

Marieke 
Meeuwenoord

Een groot aantal activiteiten is al afgerond. Door 
de uitstel van activiteiten in verband met de 
coronamaatregelen en de inzet van capaciteit bij 
de crisisorganisatie, lopen sommige onderdelen 
in het uitvoeringsprogramma enige vertraging 
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op. Ondanks dat verloopt de uitvoering van het 
programma voor het overgrote deel volgens 
planning.
Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 
2020. In verband met de komende 
bezuinigingsronde loopt het 
uitvoeringsprogramma in 2021 nog door. Na 
afloop van de bezuinigingsdialoog worden de 
effecten daarvan in een actualisatie verwerkt.

6 Sociaal domein – Project Maatregelen 
zorgkosten en zorggebruik

Marieke 
Meeuwenoord

Een deel van de inhoudelijke en financiële 
projectresultaten ligt op dit moment op koers. 
Maar er blijft op een ander deel druk staat op 
de (financiële) resultaten. De werkateliers 
blijven 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. De ontwikkelingen ten 
aanzien van de Coronacrisis heeft ook een 
vertragend effect.
 
Besloten is tot het starten van een 
bezuinigingsdialoog op programma 
samenleving. Omdat het niet mogelijk is om 
straks de resultaten van de acties uit het project 
maatregelen goed te scheiden van de 
maatregelen en resultaten die uit de 
bezuinigingsdialoog komen, wordt het project 
maatregelen geïntegreerd in de 
bezuinigingsdialoog. In de volgende 
voortgangsrapportage van april 2021 wordt er 
daarom voor de laatste keer apart 
gerapporteerd over het project maatregelen. 

7 Woonvisie 2019+ Theona van 
Willigenburg

Begin 2020 is het woonbehoefteonderzoek 
(WBO) 2020 uitgevoerd en opgeleverd. De 
resultaten uit het WBO 2020 geven geen 
aanleiding tot grote beleidsaanpassingen. Wel is 
er gekozen om een Oplegger 2020+ behorende 
bij de Woonvisie 2019+ op te stellen. 
Met Omnia Wonen is er overeenstemming 
bereikt over de overname van sociale 
huurwoningen in de eerste fase Hoevelaar (25 
stuks) en in het project aan de Nijverheidsweg 
(21 stuks).

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

Een aantal maatregelen dienen volgordelijk 
uitgevoerd te worden. Bij het waterschap is 
inmiddels een projectleider aangesteld en zijn 
de middelen vrijgemaakt om de werkzaamheden 
uit te voeren. Hierdoor is wel iets vertraging 
ontstaan in de projecten van het Waterschap en 
gemeentelijke projecten die daarmee 
samenhangen. De verwachting is dat deze 
vertraging in 2021 ingelopen wordt.
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