
 Actielijst raad(scommissie) tot en met 06-10-2021
Nr. Datum

Toezegging
Actie Geplande 

afdoening
Afgedaan

1. 12-11-2019 Mogelijke koppeling doelgroepenverordening met huisvestingsverordening Uiterlijk 01-07-2022

2. 11-10-2020 Herinrichting Europaweg Stationsweg West: het college laat de verkeersstromen 2 jaar na 
realisatie monitoren en onderzoekt de aanpak van mogelijke knelpunten.

Q4 2023

3.   07-04-2021 Evaluatie bron- en nascheiding, inclusief financiële analyse Q3 2021 Rova heeft dit 
toegelicht op de 
info-avond van 
17-06.

4. 01-06-2021 Vlaggen met veteranenvlag op veteranendag. College komt hierop terug. Memo richting presidium in Q4 
2021

5.   07-09-2021 Nieuwjaarsfeest 2021-2022: mogelijkheden en eventuele contacten met initiatiefnemers De burgemeester zal deze vraag 
schriftelijk beantwoorden

Tijdens de raad 
van 23-09-2021

6. 07-09-2021 College koppelt de juridische (on)mogelijkheden voor De Woudenberger en/of De Let Op om 
gemeentenieuws onder hun verantwoordelijkheid te plaatsen terug

Is ambtelijk in onderzoek, in Q4 
reactie

7.   07-09-2021 De beslissing op het bezwaar tijdelijke omgevingsvergunningen Voorstraat 14-16 Via de ingekomen stukken van 
23-09-2021

IS 23-09-2021

8. 07-09-2021 Het rapport Retailvisie wordt aangeboden aan de raad November/december 2021

9.   07-09-2021 Terugkoppeling van de voortgang Klein maar fijn wonen CA via de ingekomen stukken 
van 23-09-2021 of 05-10-2021

IS 28-10-2021

10. 07-09-2021 Brief Partij voor de Dieren: Houtstook/SLA in W’berg
de raad ontvangt deze brief via de ingekomen stukken

Via de ingekomen stukken van 
05-10-2021

IS 05-10-2021

11. 07-09-2021 College laat via de actielijst weten wanneer de raad de beleidsnota Burgerparticipatie kan 
verwachten

De oplegger notitie 
burgerparticipatie in Q4 2021. 
Participatiewijzer omgevingswet 
in dec/jan 2021/2022.

12. 07-09-2021 Plan van Aanpak (n.a.v. Rekenkamerrapport Een grote sprong voor De Kleine Schans) met 
daarin alle aanbevelingen, bezuinigingsvoorstellen en tijdsplan

Q4 2021 via de ingekomen 
stukken

13. 23-09-2021 Er komt een lijst naar de raad waarop de punten (top drie prioritering) komen te staan die zijn 
afgedaan n.a.v. de veiligheidsavonden.

14. 23-09-2021 Burgemeester van Mastrigt gaat in gesprek met de VRU (o.a. over de communicatie) n.a.v. 
incident bij de firma Zandbergen en koppelt de uitkomsten hiervan terug aan de Raad.

15. 06-10-2021 Informatie over de aanwending van de Klijnsma-gelden 1e kwartaal 2022

16. 05-10-2021 Herinrichting Nico Bergsteijnweg: het college laat monitoren of de beoogde doelstelling met 
dit ontwerp wordt bereikt (houden mensen zich aan de snelheid? Zijn er voldoende parkeer-
plekken? Is de voetgangersoversteekplaats (bij de Ekris) voldoende? Wordt het fietsgebruik 
gestimuleerd door de fietsstraat van oost naar west?)

2 jaar na invoering 
College graag concreter maken!
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