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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. De bedrijvencontactfunctionaris en
partijen zijn op zoek naar de wijze waarop we
het best tot de doelen kunnen komen (opnieuw
vullen stuurgroep of op andere wijze de
samenwerking zoeken). In de tussentijd vinden
meerdere activiteiten wel doorgang.

2

Projecten Verkeersmaatregelen

Ben van den
Hoven

In de gemeenteraadsvergadering van 18
oktober 2018 is het besluit genomen inzake de
Beleidsbegroting 2019 -2022. Via deze
voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in
de voortgang van deze projecten.
•

Fietsverbinding Oost-West

•

Parkeeractieplan

•

Nico Bergsteijnweg

•
Europaweg/Stationsweg-West plus deel
Laan 1940-1945
•
Rotonde N226/Schilt aanbrengen
fietspad
•

Onderzoek toenemend verkeer (motie)

•

Griftdijk

•
Herinrichting oostelijk deel wijk
Laanzicht
3

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.
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. Op
dit moment worden alle ontwikkelingen en
opgaven integraal in beeld gebracht waarna in
de tweede helft van 2019 besluiten kunnen
worden genomen over een integrale ambitie van
Woudenberg. De acties, voortkomend uit
Expeditie Duurzaamheid, worden in de
tussentijd voortvarend voortgezet.

4

Integrale veiligheid
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Kimm Hendriks

In april 2019 is nieuwe kadernota integrale
veilighei vastgesteld. Momenteel wordt het
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Uitvoeringsprogramma opgesteld. De
afwikkeling van de moties die zijn ingediend bij
de vaststelling van de nieuwe Kadernota zijn
meegenomen in deze1e voortgangsrapportage.
5

Sociaal domein –
Uitvoeringsprogramma SD

Marieke
Meeuwenoord

In februari 2019 is het nieuwe Beleidskader
sociaal domein vastgesteld. In mei 2019 is het
nieuwe Uitvoeringsprogramma vastgesteld. De
activiteiten lopen conform planning.

6

Sociaal domein – Project Maatregelen
zorgkosten en zorggebruik

Marieke
Meeuwenoord

Op basis van de voortgangsrapportage kunnen
we concluderen dat het overgrote deel van de
(inhoudelijke en financiële) projectresultaten
behaald kunnen worden.

7

Woonvisie 2019+

Theona
Willigenburg

Uitvoering van acties loopt.

8.

Inclusie-agenda

Marnix Kelfkens

In augustus is de voortgangsrapportage tot 1
augustus 2019 vastgesteld en in september
2019 is deze ter informatie voorgelegd aan de
raadscommissie. De volgende rapportage volgt
per 1 april 2020.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde rapportages.
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