
 Actielijst raad(scommissie) tot en met 21-06-2022
Punt Datum

Toezegging
Actie Geplande

afdoening
Afgedaa
n

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. 07-09-2021 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.

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.

Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit, 
door verzuim en Oekraïne uitstellen tot 
september.

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 parkeer-plekken? Is 
de voetgangersoversteekplaats (bij de Ekris) voldoende? Wordt het fietsgebruik gestimuleerd door de 
fietsstraat van oost naar west?)

2 jaar na invoering
(2e half jaar 2024)

6. 28-10-2021 Wethouder De Kruif gaat na of er een aanpassing kan worden gedaan aan de paaltjes op de Zegheweg De paaltjes worden waar mogelijk verwijderd. 
Dit zal Q3 2022 uitgevoerd worden. Enkele 
paaltjes zullen gehandhaafd blijven met als 
uitgangspunt geen auto’s op trottoir mogelijk.

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).

z.s.m.

8. 9-11-2021 Onderzoek naar mogelijkheden ja-ja-sticker wordt toegezegd. Q1 2022

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

10. 27-01-2022 Terugkoppeling informatie over huisvesting huisartsen Afdoening via memo uiterlijk Q2 2022

11. 24-02-2022 Afwegingskader van bureau Overmorgen Maart/april 2022

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

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

14. 21-06-2022 Klein maar fijn
 Technische vragen van de VVD inzake PM worden per mail beantwoord en in de RIS gezet
 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.

15. 21-06-2022 Diverse verordeningen i.v.m. Omgevingswet
 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)

16. 21-06-20223 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.
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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.
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