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Bijgaand vindt u de voortgangsrapportages van projecten en programma’s. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar bijgaande oplegger en voortgangsrapportages.  

Afsluiten project Groenbeleidsplan
Op 2 juli 2020 heeft de Raad het Groenbeleidsplan gemeente Woudenberg 2020 vastgesteld en 
krediet beschikbaar gesteld voor de bijbehorende (getemporiseerde) projectkosten. Nu het 
Groenbeleidsplan is vastgesteld,  wordt voorgesteld het project vanuit de projectorganisatie 
over te dragen naar de lijnorganisatie en af te sluiten.

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 betreft met name projecten waarbij medewerkers direct betrokken zijn 
bij de dagelijkse bedrijfsvoering of ingezet zijn ten behoeve van de crisisorganisatie. 
• Programma Dienstverlening tav: Uitbreiding servicekanalen KCC en E-waarmerk
• Toekomstbestendige Buitendienst

De planning voor project Nijverheidsweg is bijgesteld omdat door met name de coronacrisis en 
de uitvoering van noodzakelijke onvoorziene saneringen vertragend hebben gewerkt op de 
voortgang. 

Voor de overige projecten geldt dat de werkzaamheden voortgezet zijn onder gewijzigde 
omstandigheden, met name door het werken op afstand, maar dat deze projecten vrijwel geen 
vertraging hebben opgelopen. Dit vroeg aanpassingsvermogen en flexibiliteit van alle 
belanghebbenden.

Samenwerking en overgang belastingen
Over de voortgang van uitvoering en samenwerking belastingen wordt separaat maandelijks 
gerapporteerd aan college en de gemeenteraad. 

3/3


