
  Actielijst raad(scommissie) tot en met 15-3-2023  

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.    

 Wethouder de Kruif 
heeft de raad 
toegezegd om te 
pogen eerder 
onderzoek in te zetten. 
Schriftelijke informatie 
volgt.  

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. 

Burg Januari 2023 
 
 

- 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 2023 via 
ingekomen stukken worden aangeboden. 

De strategie is in 
voorbereiding en wordt 
in Q1 afgerond en aan 
de gemeenteraad 
gezonden via de 
ingekomen stukken.  
  

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?) 
 

De 
kruif 

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.    

  

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

De 
kruif 

Q1 - Hiervan wordt een korte memo opgesteld met 
onderbouwing wat wel/niet mogelijk is. Deze memo zal 
vervolgens via ingekomen stukken worden aangeboden. 

 

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. 
 

YMCA is gemeld via 
berichten uit het 
college.  
Zodra Mooi Meer BV 
ingediend wordt wordt 
de raad hierover ook 

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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geinformeerd. 
 

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

 na januari 2023 
 
 

- 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 via ingekomen 
stukken worden aangeboden. 

Vanwege ambtelijke 
capaciteit is dit 
uitgesteld. In het 
tweede kwartaal komt 
een memo naar de 
gemeenteraad.  

7.  27-01-2022 Terugkoppeling informatie over 
huisvesting huisartsen 

 Begin 2023 - Een korte memo omtrent de actuele stand van zaken is 
in november via ingekomen stukken aangeboden. 

- Het lid Van Schaik (GBW) is van mening dat het memo 
niet de gevraagde informatie bevat om dit punt als 

afgedaan te beschouwen. Wethouder Van de Graaf zegt 
toe dit technisch en inhoudelijk te bespreken en hier 
vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk op terug te 
komen. 

Actiepunt is 
aangehouden.  
 
Gesprekken met de 

huisartsen worden 
gevoerd. Aanvullende 
informatie wordt 
schriftelijk aan de 
gemeenteraad 
aangeboden.   

8.   06-12-2022 Aantal kinderen in Woudenberg 
dat onvolledig onderwijs volgt 
- Wethouder Van de Graaf 

zegt toe de actuele 
leerplichtcijfers te 
overleggen zodra de 
ambtenaar terug is van 
vakantie en dit vervolgens 
te delen met de raad. 

 Q1 2023  Alleen de cijfers 
doorsturen zonder 
duiding is niet zinvol; 
in maart 2023 worden 
de cijfers met duiding 
aan de gemeenteraad 
verzonden.   

9.  06-12-2022 Financiële najaarsrapportage-
GGiD 
- Wethouder Van de Graaf 

zegt toe: “We hebben nu 
geld gereserveerd dat 
wordt opgenomen in de 
jaarrekening. Mocht het 
hoger of lager uitvallen dan 
komt het terug in de 
jaarrekening. Stel dat het 
grote mutaties zijn dan 
komt het college terug bij 
de raad om de raad 
hiervan op de hoogte te 
stellen”.  

- Wethouder Van de Graaf 
zegt toe dat de raad een 
kort overzicht krijgt van 
het tijdspad tussen het 
ontvangen van de 

 Q1 2023  Het bedrag was in feite 
meegenomen in de 
najaarsrapportage (en 
niet de jaarrekening). 
Het te betalen bedrag 
is recent uitgekeerd 
aan de GGDrU en wijkt 
niet af van wat 
opgenomen in de 
najaarsrapportage 
was. Het komt ten 
laste van boekjaar 
2022 zoals 
afgesproken. Dit punt 
is hiermee afgedaan.  

 
De toezegging omtrent 
het tijdspad is wat 
tijdrovender. Ook 
omdat we deels 
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gegevens en het 
doorgeven aan de raad. 

 
-  

afhankelijk zijn van 
informatie van de 
GGD. Hier komt het 
college schriftelijk op 
terug.  

10.  06-12-2022 Rechtmatigheidsverantwoording 
Wethouder Molenaar zegt toe 
inhoud te willen geven aan de 
wens vanuit de raadscommissie 
om betrokken te zijn bij deze 
nieuwe manier van werken en 
het lerend vermogen van het 
college en de ambtelijke 
organisatie. Het college komt 
ook met een ureninschatting 
wat deze nieuwe manier van 
werken ons kost. 
 

 Q4 2023  2023 zien wij als 
proefjaar, we kunnen 
deze inschatting 
maken aan het einde 
van 2023.   

11.   07-12-2022 Integrale verordening sociaal 
domein 2023 (wethouder Van 
de Graaf) 

1. Wat betreft 
doorverwijzingen en 
identiteitsgebonden 
zorg: Wethouder Van 
de Graaf zegt toe in 
Q1 met de Kleine 
Schans in gesprek te 
gaan over welke 
stappen genomen 
gaan worden. De 
uitkomst wordt 
besproken met de 
raad.  

2. Het college wil de 
mantelzorgdag 
inclusiever maken.  
Hier komt het college 
in de loop van 2023 op 
terug.  

3. Op welke wijze worden 
wijziging bijgehouden 
en de raad 
geïnformeerd? 

1.  2. Terugkoppeling in 
Q1 2023 

3. Komt het college in 
de loop van 2023 
op terug. 

4. Wordt in de week 
van 12 t/m 18 
december 2022 
naar de raad 
gestuurd. 

 1. Afdoening 
volgt zoals is 
toegezegd in 
Q1 2023. 

2. Afdoening 
volgt zoals 
toegezegd 
later dit jaar. 

3. De raad heeft 
dit antwoord 
eind vorig 
jaar reeds 
ontvangen. 
Dit punt is 
afgedaan. 

12.  07-12-2022 Nadere benutting krediet 
centrum 

1. Wethouder Molenaar 
zegt toe de 
samenvatting van de 

 Wanneer 1? 
 
2= doorlopend 

 De raad wordt via een 
informatie avond in 
maart 2023 op de 
hoogte gebracht van 
de laatste stand van 
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profileringsscans van 
de centrumregisseur 
aan de raad toe te 
sturen. 

2. Wethouder Molenaar 
zegt toe de raad vaker 
mee te nemen in de 
ontwikkeling van het 
centrum. 

zaken.   

13.  07-12-2022 Ophogen starterslening: 
 
Wethouder Van de Graaf zegt 
toe de ontwikkelingen op het 
gebied van een nationale 
starterslening te volgen. Als er 
ongewenste gevolgen optreden 
zal het college zo snel mogelijk 
wettelijke acties inzetten om 
deze gevolgen tegen te gaan. 

 Doorlopend   

14.  22-12-2022 De provincie Utrecht stelt 
subsidies beschikbaar voor het 
verduurzamen van de 
woningen. Het college is 
momenteel bezig met een 
aanvraag hiervoor. In Q2 
verwacht wethouder Van de 
Graaf definitief uitsluitsel te 
kunnen geven over de 
aanvraag. 
De raad wordt geïnformeerd 
over de uitkomst van de 
aanvraag. 

 Q2 2023 De raad wordt hierover geïnformeerd via de ingekomen 
stukken 

 

15.  22-12-2022 Wethouder Van de Graaf zegt 
toe de communicatielijn van de 
pre-SMP te communiceren.  
 

 Q2 2023  De wethouder heeft de 
gemeenteraad 
mondeling 
geïnformeerd over de 
laatste stand van 
zaken. Deze informatie 
volgt later.  

16.  17-01-2023 Wethouder Van de Graaf zegt 
toe dat het college in het 
tweede kwartaal met een plan 
komt voor de handhaving van 
de opkoopbescherming. 

 

 Tweede kwartaal    

17.  17-01-2023 Wethouder Molenaar zegt de 
raad toe de raadsleden te 
betrekken bij de mid-term 
review van het 

 Eerste kwartaal 2024   
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collegewerkprogramma. 
 

18.  17-01-2023 Wethouder Van de Graaf zegt 
toe dat, na de evaluatie van de 
verschillende losse regelingen 
in het kader van het 
armoedebeleid (deze evaluatie 
vindt in Q1 en Q2 van 2023 
plaats) de raad wordt 
uitgenodigd om mee te denken 
over hoe het armoedebeleid 
beter vorm kan krijgen.  

 Vanaf Q3 2023   

19.  02-02-2023 Wethouder De Kruif zegt toe 
dat zij de datum van de start 

van de evaluatie van de 
rotonde bij de Europaweg zal 
delen zodra deze bekend is bij 
het externe bureau.  

    

20.  02-02-2023 Wethouder Molenaar zegt toe 
dat de subsidies voor 
sportverenigingen in bedragen 
gedeeld worden met de raad.  

    

21.  07-02-2023 Wethouder Molenaar zegt toe 
de raad te informeren over de 
concrete planning van de 
Businesscase Cultuurhuis zodra 
deze bekend is.  

    

22.  23-02-2023 Daarnaast geeft Wethouder 
Molenaar aan het 
onderzoeksrapport te delen 
betreft de Businesscase 
Cultuurhuis met de 
gemeenteraad te delen. 
 

    

23.  23-02-2023 Wethouder Van de Graaf geeft 
aan in mei terug te komen op 
het verhaal over de bijzondere 
bijstand. Dan is er namelijk 
meer duidelijk over het 
noodfonds en heeft het college 
dit in kaart gebracht.  

    

24.  23-02-2023 Wethouder Van de Graaf geeft 
aan tijdens de begroting terug 
te komen op de financiering 
van de energietoeslag in 2024.  

    

25.  09-03-2023 Burgemeester Jansen zegt toe 
het Strategisch Informatie 
Veiligheidsplan te delen met de 
gemeenteraad indien daar geen 
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bezwaar voor is.  

26.  09-03-2023 Wethouder De Kruif zegt de 
gemeenteraad toe te 
informeren over de kerngroep 
luchtvaart.  

    


