
 Actielijst raad(scommissie) tot en met 12-01-2022

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. 07-09-2021 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

4. 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.

5. 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.

6. 06-10-2021 Informatie over de aanwending van de Klijnsma-gelden 1e kwartaal 2022

7. 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)

8. 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.

9.    28-10-2021 Het college zal nagaan of het mogelijk is om de reactietermijn bij bestemmingsplannen van 10 dagen op 
te schroeven naar 30 dagen.

Door vaststelling en invoering 
participatiewijzer raad 27 januari jl hier 
invulling aan gegeven.

Raad 27-01-
2022

10.  09-11-2021 De wethouder gaat na of degenen die over dit onderwerp hebben ingesproken bij de raads-commissie, 
persoonlijk zijn uitgenodigd voor de samenwerksessie over zon en wind op 
26-10-2021

Binnen de mogelijkheden van de AVG zijn 
de meeste insprekers benaderd en 
gewezen op de bijeenkomst van oktober.

26-01-2022

11. 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.

12. 9-11-2021 Onderzoek naar mogelijkheden ja-ja-sticker wordt toegezegd. Q1 2022

13. 07-12-2021 De beantwoording van de rondvraag van de GBW-fractie inzake grondverkoop aan ontwikkelaars worden 
schriftelijk beantwoord.

Q1 2022

14. 07-12-2021 De PvdA-GL stuurt de rondvraag over de zelfbewoningsplicht naar de griffie. De vragen zullen vervolgens 
schriftelijk beantwoord worden.

Deze vragen zijn tot op heden niet naar de 
griffie gemaild.

15. 12-01-2022 Onderzoek/bemiddelingspoging post Lambalgen (de raad wil dit traject volgen) Doorlopend
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