
  Actielijst raad(scommissie) tot en met 30-09-2022 

Punt Datum 
Toezegging 

Actie  Geplande  
afdoening 

Afgedaan/stand van zaken 

1.  12-11-2019 Mogelijke koppeling 
doelgroepenverordening met 
huisvestingsverordening  

Uiterlijk 01-07-2022 
 

Voorstel griffie: als afgedaan beschouwen 
 
College 30/09/22: 
- De nieuwe Huisvestigingsverordening is op 22 

september 2022 door de raad vastgesteld en treedt op 1 
oktober 2022 in werking.  

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. 

December 2023 College 30/09/22:  
- Actie is ongewijzigd. 
- Planning voor evaluatie  van de nieuwe rotonde alsmede 

mogelijke knelpunten wijzigen in: december 2023 (2 
jaar na oplevering).  

3.  07-09-2021 College laat via de actielijst weten 
wanneer de raad de beleidsnota 
Burgerparticipatie kan verwachten 

o De oplegger 
notitie burger-
participatie in 
Q4 2021. 

o Participatiewijzer 
omgevingswet in 
dec/jan 
2021/2022. 

Voorstel griffie: als afgedaan beschouwen 
 
- College 30/09/22: De evaluatie en de bijgestelde nota 

Burgerparticipatie is reeds bij de raad geweest, via 
ingekomen stukken. De Participatiewijzer is door de raad 
vastgesteld en sinds 1 maart 2022 in werking. 

4.  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. 

November 2022 College 30/09/22: 
- In de impressieverslagen van de bijeenkomsten “veilig in 

uw buurt” staan de drie prioriteiten per buurt 
geformuleerd. Deze verslagen zijn medio 2020 
vastgesteld door het college van B&W. Het collegeadvies 
inclusief de impressieverslagen is per abuis niet via de 
ingekomen stukken aangeboden aan de gemeenteraad. 
Onze excuses hiervoor. De impressieverslagen staan op 
de website van de gemeente Woudenberg, zie link 
https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/terugkoppe
ling-bijeenkomsten-veilig-in-uw-buurt. 

- Een meerjarenstrategie (met prioritering op grond van 
uitgevoerde analyse) toezicht & handhaving openbare 

ruimte wordt in november 2022 via ingekomen stukken 
aangeboden. 

- Planning bijstellen naar: november 2022 

5.  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 
parkeerplekken? Is de 
voetgangersoversteekplaats (bij de 
Ekris) voldoende? Wordt het fietsgebruik 
gestimuleerd door de fietsstraat van 
oost naar west?) 
 

December 2024 
(twee jaar na 
oplevering) 

College 30/09/22: 
- Actie is ongewijzigd. 
- Planning voor onderzoek naar genoemde zaken wijzigen 

naar: december 2024 (2 jaar na oplevering). 

6.  28-10-2021 Wethouder (Pieter) De Kruif gaat na of December 2022 College 30/09/22: 

https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/terugkoppeling-bijeenkomsten-veilig-in-uw-buurt
https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/terugkoppeling-bijeenkomsten-veilig-in-uw-buurt
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er een aanpassing kan worden gedaan 
aan de paaltjes op de Zegheweg 

- Actie is ongewijzigd. 
- Planning bijstellen naar: december 2022. 

7.  
 

09-11-2021 Wethouder Vlam zal de raad informeren, 
zodra de plannen rondom het 
Henschotermeer, incl. planning, bekend 
zijn (en aan de minimale eisen voldoen). 

Lopende actie Voorstel griffie: deze actie laten staan, ‘Vlam’ vervangen 
door ‘Molenaar” en nummer 20 laten vervallen. 
 
College 30/09/22: 
- De actie is bevestigd door wethouder Molenaar in 

september 2022. 
- Hier wordt invulling aan gegeven zodra plannen concreet 

en geschikt zijn voor behandeling door het college. 
- Planning wijzigen naar: Lopende actie. 

8.  9-11-2021 Onderzoek naar mogelijkheden ja-ja-
sticker wordt toegezegd. 

Lopende actie College 30/09/22: 
- Bezien wordt of kan worden aangesloten op de landelijke 

regeling InMijnBus en gebruik te gaan maken digitale 

brievenbusstickers. Door ontwikkelingen rondom deze 
regeling is onduidelijk of 1 januari 2023 voor het in 
werking treden van het digitale registratiesysteem nog 
steeds haalbaar is. 

- Een memo omtrent dit actiepunt zal in november via 
ingekomen stukken worden aangeboden. 

- Planning wijzigen naar: Lopende actie. 

9.  12-01-2022 Onderzoek/bemiddelingspoging post 
Lambalgen (de raad wil dit traject 
volgen) 
 
 

Doorlopend College 30/09/22: 
- Staatsbosbeheer zal in oktober via ingekomen stukken 

aan de raad een schriftelijke reactie geven omtrent het 
benodigde onderhoud bij de Post Lambalgen.  

10.  27-01-2022 Terugkoppeling informatie over 
huisvesting huisartsen 

November 2022 College 30/09/22: 
- Een korte memo omtrent de actuele stand van zaken zal 

in november via ingekomen stukken worden 
aangeboden. 

- Planning bijstellen naar: november 2022 

11.  24-02-2022 Afwegingskader van bureau Overmorgen December 
2022/Januari 2023 
 

College 30/09/22:  
- Aanpassing van de planning is in februari 2022 gemeld 

door wethouder D.P. de Kruif. 
- Het concept afwegingskader Zon en Wind is inmiddels 

(september 2022) bij de commissie geweest, via 

ingekomen stukken. 
- Planning voor besluitvorming bijstellen naar: december 

2022/januari 2023. 

12.  12-04-2022 Rondvraag van de PvdA-GL over 
zonnepanelen op woningen in 
Groenewoude wordt schriftelijk 
beantwoord 

Oktober 2022 College 30/09/22: 
- De rondvraag van PvdA-GL wordt in oktober via 

ingekomen stukken alsnog beantwoord. 

13.  19-05-2022 Het coalitieakkoord zal nader uitgewerkt 
worden in een College-werkprogramma  

November 2022 College 30/09/22: 
- Planning hiervoor is november 2022. 

14.  21-06-2022 Klein maar fijn 
• Technische vragen van de VVD 

inzake PM worden per mail 
beantwoord en in de RIS gezet 

Oktober 2022 Voorstel griffie: de eerste twee actiepunten als afgedaan 
beschouwen 
 
College 30/09/22: 
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• Het College is nog in 

onderhandeling met Omnia over de 
financiële bijdrage aan dit project. 
We komen na het zomerreces van 
2022 terug bij uw Raad voor een 
definitief besluit over de 
voorfinanciering en de 
gemeentelijke bijdrage daarin. 
Hierbij gaan wij in op de 
(achtergronden van de) 
verschillende bedragen en brengen 
we tevens de financiële risico’s in 
kaart en hoe daarmee om te gaan 

• De Raad wordt na het zomerreces 
2022 en na afloop van de 
onderhandelingen geïnformeerd uit 
welk potje van de provincie de 
provinciale bijdrage aan het project 
Klein maar fijn komt. 

- Het eerste punt kan vervallen. Op 21-6 is vastgesteld 
dat er geen urgente openstaande technische vragen 
meer waren. 

- College en raad hebben positief besloten op 
projectbesluit, krediet voor voorfinanciering en de 
erfpachtovereenkomst met Omnia Wonen. Publicatie 
projectbesluit volgt eind september. 

- Beschikking naar aanleiding van de aanvraag van 
provinciale subsidie (vanuit pot versnelling woningbouw) 
wordt medio oktober ‘22 verwacht. 

15.  21-06-2022 • Adviezen van de commissie Mooi 
Sticht inzake voorstellen ter 

wijziging van een bestemmingsplan 
worden voortaan standaard 
toegevoegd aan de stukken die ter 
besluitvorming naar de Raad 
worden gestuurd (doorlopende 
toezegging, geen einddatum) 

 Voorstel griffie: als doorlopende toezegging beschouwen en 
afvoeren van deze actielijst 

 
College 30/09/22: 
- Dit wordt vanaf oktober 2022 in voorkomende gevallen 

uitgevoerd. 

16.  21-06-2023 Vaststelling Jaarrekening 2021 
Gemeente Woudenberg 
• De Raad wordt geïnformeerd over 

hoe wijzigingen in het verkeersnet 
structureel geëvalueerd kunnen 
worden, in het bijzonder ten 
aanzien van de Zegheweg waar een 
wens is tot evaluatie op niet al te 
lange termijn.   

 College 30/09/22: 
- Op dit actiepunt komen wij in oktober middels een 

memo terug. 
- Verzoek aan griffie om te bezien of het actiepunt correct 

is geformuleerd (budgettaire informatie danwel verzoek 
inplannen evaluatie van de Zegheweg). Reactie griffie: 
gaan we doen 

17.  21-06-2022 Kaderbrief 2023-2026 
• Na het zomerreces 2022 wordt de 

Raad geïnformeerd over de 
mogelijke bezuinigingen bij de 
(sport)verenigingen en stichtingen 

• De raad ontvangt bij de stukken 
inzake de begroting een memo over 
de PM-posten. 

 Voorstel griffie: het tweede punt als afgedaan beschouwen. 
 
College 30/09/22: 
- Een deel van de bezuinigingsgesprekken zijn inmiddels 

gevoerd. Vervolggesprekken worden aangehouden in 
afwachting van besluitvorming omtrent begroting. 

- Het tweede punt is in de documenten van de P&C cyclus 
meegenomen. 

18. 06-09-2022 Bestemmingsplan Zuiderbroek 18, 
Griftdijk 31-33:  
• De Raad van State buigt zich op 

enig moment over de 
beroepsgronden tegen het 

 College 30/09/22: 
- De raad is procespartij en ontvangt uit dien hoofde de 

uitspraak van de RvSt. 
- Planning voor ontvangst uitspraak bijstellen naar: Zodra 

aan de orde. 
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 bestemmingsplan Zuiderbroek 18, 

Griftdijk 31-33. Het College, bij 
monde van wethouder Molenaar, 
zegt toe dat het de uitspraak van de 
Raad van State met de raad deelt 
(zodra aan de orde). 

19. 06-09-2022 Brief Provincie Utrecht over de RES 

• Het college, bij monde van 
wethouder De Kruif, informeert de 
raad dat de gemeente op 1 
december antwoord moet geven op 
de brief van de provincie over de 
RES. Het college is voornemens om 
de raad hierbij te betrekken via de 
wensen en bedenkingenprocedure in 

de commissie van november. 

November 2022 in 
commissie 

College 30/09/22: 
- Deze actie zal in november 2022 in de commissie 

behandeld worden. 

20. 06-09-2022 
 

Henschotermeer/YMCA:  

• Het college, bij monde van 
wethouder Molenaar, zegt dat zodra 
van Henschotermeer of YMCA 
formeel plannen zijn ontvangen de 
raad wordt geïnformeerd. 

 Voorstel griffie: onderstaand verzoek honoreren 
 
College 30/09/22: 
- Graag dit actiepunt laten vervallen i.v.m. dubbel met 

actiepunt 7.  

21. 06-09-2022 Eenmalige financiële impuls gemeenten 
voor sociaal domein: 
• Ad. Eenmalige financiële impuls 

gemeenten voor sociaal domein 
zegt wethouder De Graaf toe dat 
voor het aanvragen van subsidie 

een afspraak is gemaakt met een 
VNG-regio-adviseur, en de raad 
over de uitkomsten hiervan t.z.t. zal 
informeren. 

 

Eind oktober 2022 College 30/09/22: 
- Het gesprek met de VNG regio adviseur heeft 

plaatsgevonden. Er wordt momenteel een plan opgesteld 
waarna de subsidieaanvraag ingediend kan worden. De 
raad zal eind oktober hierover nader geïnformeerd 
worden. 

22 06-09-2022 
 

Verkeerssituatie rondom De Wartburg: 
• Het college, bij monde van 

wethouder De Kruif, zegt toe dat 
het College begin oktober 2022 met 
een definitiever plan komt over hoe 
om te gaan met de verkeerssituatie 
rondom De Wartburg. 

Oktober 2022 College 30/09/22: 
- Het plan is in voorbereiding. De raad zal in oktober de 

gewenste informatie ontvangen.  


