
  Actielijst raad(scommissie) tot en met 08-11-2022   

Punt Datum 
Toezegging 

Actie  Geplande  
afdoening 

Producten en wijze van informeren Afgedaan/stand 
van zaken 
 

1.  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 

- Er zal een evaluatie van de nieuwe rotonde alsmede 
mogelijke knelpunten worden uitgevoerd in december 
2023 (2 jaar na oplevering). De resultaten zullen via 
ingekomen stukken worden gedeeld.    

Voorstel: 
Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
voorgestelde wijze.   

2.  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. 

Was: 
November 
 
Wordt: 
December 
2022 

- 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. 

- Er zal een meerjarenstrategie (met prioritering op grond 
van uitgevoerde analyse) toezicht & handhaving 
openbare ruimte worden opgesteld en in december 2022 
via ingekomen stukken worden aangeboden. 
 

Voorstel: 
Planning wijzigen 
naar december 
2022.   
 
 

3.  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) 

- Er zal onderzoek naar genoemde zaken worden in 
december 2024 uitgevoerd (2 jaar na oplevering).  

- De resultaten zullen via ingekomen stukken worden 
gedeeld.    

Voorstel: 
Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
voorgestelde wijze.   

4.  28-10-2021 Wethouder De Kruif gaat na of 
er een aanpassing kan worden 
gedaan aan de paaltjes op de 
Zegheweg 
 

Was: 
December 
2022 
 
Wordt: 
Januari 
/februari 2023 

- Begin januari 2023 zal in beeld worden gebracht wat 
wel/niet kan. Hiervan wordt een korte memo opgesteld 
met onderbouwing wat wel/niet mogelijk is. Deze memo 
zal vervolgens via ingekomen stukken worden 
aangeboden. 

Voorstel: 
-Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
voorgestelde wijze.  
-Tekst actiepunt 
wijzigen in 
wethouder De Kruif.   
  

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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-Planning wijzigen 
naar januari/februari 
2023.  
 

5.  
 

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

Lopende actie - Hier zal invulling aan gegeven zodra plannen concreet en 
geschikt zijn voor behandeling door het college. 
 

Voorstel: 
-Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
voorgestelde wijze.  
-Tekst actiepunt 
wijzigen in 
wethouder Molenaar. 
 
 

6.  9-11-2021 Onderzoek naar mogelijkheden 
ja-ja-sticker wordt toegezegd. 

Was: 
Lopende actie 
 
Wordt: 
December 
2022 

- 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 december 2022 
via ingekomen stukken worden aangeboden. 

Voorstel: 
-Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
voorgestelde wijze.   

- Vanwege 

ambtelijke capaciteit 
planning wijzigen 
naar december 
2022. 
 
 

7.  12-01-2022 Onderzoek/bemiddelingspoging 
post Lambalgen (de raad wil 
dit traject volgen) 
 
 

Was: 
Doorlopend 
 
Wordt:  
December 
2022 

- Staatsbosbeheer zal voor 1 december 2022 een 
schriftelijke reactie geven omtrent het benodigde 
onderhoud bij de Post Lambalgen welke via ingekomen 
stukken aan de raad wordt aangeboden.  

Voortgang is 
afhankelijk van 
Staatsbosbeheer.  
 
Voorstel: 
-Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
voorgestelde wijze.   
-Planning wijzigen 
naar december 
2022. 
 
 

8.  27-01-2022 Terugkoppeling informatie over 
huisvesting huisartsen 

November 
2022 

- Een korte memo omtrent de actuele stand van zaken zal 
in november via ingekomen stukken worden 
aangeboden. 

Voorstel: 
Actiepunt is conform 
planning afgehandeld 
en kan verwijderd 
worden.  

9.  24-02-2022 Afwegingskader van bureau 
Overmorgen 

Februari/maart 
2023 

- Het concept afwegingskader Zon en Wind is inmiddels 
(september 2022) bij de commissie geweest, via 
ingekomen stukken. 

- Het Afwegingskader Zon en Wind wordt in  

Voorstel: 
-Tekst producten en 
wijze informeren 
verduidelijken op 
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februari/maart 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan 
de raad. 

voorgestelde wijze.  
-Planning wijzigen 
naar februari/maart 
2023.  
 

10.  12-04-2022 Rondvraag van de PvdA-GL 
over zonnepanelen op 
woningen in Groenewoude 
wordt schriftelijk beantwoord 

Was: 
Oktober 
 
Wordt: 
December 
2022 

- De rondvraag van PvdA-GL wordt in december 2022 via 
ingekomen stukken alsnog beantwoord. 

Voorstel: 
Planning wijzigen 
naar december 
2022. 

11.  19-05-2022 Het coalitieakkoord zal nader 
uitgewerkt worden in een 
College-werkprogramma  

November 
2022 

- Het collegewerkprogramma zal in november 2022 naar 
verwachting gereed zijn.  

Het CWP zal conform 
planning in 
november naar de 

raad gaan.   
 

12.  21-06-2022 Klein maar fijn 
• 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. 

Oktober 2022 - 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) 
is verleend. 

-  

Voorstel: 
Actiepunt is conform 
planning afgehandeld 
en kan verwijderd 
worden. 
  
 
 

13.  21-06-2022 Vaststelling Jaarrekening 2021 
Gemeente Woudenberg 
• Structurele evaluatie van 

veranderingen binnen het 
verkeersnetwerk zijn tot 
nu toe niet aan de orde 
wegens te weinig 
ambtelijke capaciteit, 
maar de raad wordt 
geïnformeerd over de 
mogelijkheid tot evaluatie 
van de situatie op de 
Zegheweg.  
 

  De gevraagde 
evaluatie zal in Q2 
2023 plaatsvinden.  
 
Voorstel: 
Actiepunt kan 
verwijderd worden. 
  

14.  21-06-2022 Kaderbrief 2023-2026 
• Na het zomerreces 2022 

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

 - Een deel van de bezuinigingsgesprekken zijn inmiddels 
gevoerd. Vervolggesprekken worden aangehouden in 
afwachting van besluitvorming omtrent begroting. 
 

Actiepunt is 
vooralsnog 
aangehouden. 
 

15. 06-09-2022 Bestemmingsplan Zuiderbroek 
18, Griftdijk 31-33:  

Zodra aan de 
orde. 

- De raad is procespartij en ontvangt uit dien hoofde de 
uitspraak van de RvSt. 

Het beroep is 
ingetrokken en de 
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 • De Raad van State buigt 

zich op enig moment over 
de beroepsgronden tegen 
het 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). 

 raad is middels 
ingekomen stukken 
geïnformeerd.   
 
Voorstel: 
Actiepunt kan 
verwijderd worden.  

16. 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  

- Deze actie zal in november 2022 in de commissie 
behandeld worden. 

Wensen en 
bedenkingen worden 
conform planning in 
commissie 
behandeld.  
 
Voorstel: 
Actiepunt kan 
verwijderd worden. 

17. 08-11-2022 Brief over wensen en 
bedenkingen aan provincie 
Utrecht: 
- Wethouder De Kruif zegt 

toe de definitieve brief te 
delen door deze bij de 
ingekomen stukken te 
plaatsen. 

  Voorstel: 
Dit is hetzelfde als 
actiepunt 16. Dit 
actiepunt laten 
vervallen.  

18. 08-11-2022 Afvalstoffenverordening en 
Uitvoeringsbesluit 2023: 
- Wethouder De Kruif zegt 

toe terug te komen op de 
inzamelpunten 
Groenewoud en 
Hoevelaar. 

 Voor de inzameling van afval, wordt altijd gezocht naar de 
meeste logische locatie waar mensen vaak en makkelijk 
kunnen komen. Dichtstbijzijnde glascontainers Hoevelaar zijn 
te vinden bij Hoogvliet (supermarkt). Voor omgeving 
Groenewoude bevindt zich een glasbak op de kruising Nico 
Bergsteinweg / Ekris. 
 

De gevraagde 
informatie wordt 
hierbij via de 
actielijst verstrekt.  
 
Voorstel: 
Actiepunt kan 
verwijderd worden. 
 

      


