
  Actielijst raad(scommissie) tot en met 21-12-2022   

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.    

  

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: December 2022 
 
Wordt: 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 december 2022 
via ingekomen stukken worden aangeboden. 

Stuk is in de 
afrondende fase. 
Wordt januari 
2023 

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.    

  

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

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. 

 

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 

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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raad hierover ook 
geinformeerd. 
 

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

Was december 2022 
 
Wordt: 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 in december 2022 
via ingekomen stukken worden aangeboden. 

Wegens 
omstandigheden 
gaat dit in 
december/januari 
niet lukken.  

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

 
 

Was december 2022 
 
Wordt begin 2023 

- 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. 

De brief is 
inmiddels 
ontvangen. Er 
wordt nu gewerkt 
aan een College-
advies en deze 
stukken worden 
daarna via de 
ingekomen 
stukken 
aangeboden.  
 
 
 

8.  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.  
 
De wethouder 
komt hier nog 
schriftelijk op 
terug.   

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  
februari/maart 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan 
de raad. 

 

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

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

 

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.  

Voorstel: 
Dit actiepunt 
afvoeren: het 
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CWP is in 
december aan de 
raad gestuurd en 
wordt 
geagendeerd voor 
de commissie van 
17 januari ‘23 
 

12.  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. 
 

13. 24-11-2022 GGiD: 

- Wethouder Van de Graaf 
zegt (n.a.v. vraag het lid 
De Jong) toe na 7 
december de financiële 
consequenties gelijk met 
de raad te delen, indien 
nodig onder 
geheimhouding. 

 

Na 7 december 2022  Voorstel: 
Dit actiepunt 
afvoeren. de raad 
is hierover op 8 
december per 
mail 
geïnformeerd en 
de brief wordt 
toegevoegd aan 
de ingekomen 
stukken voor de 
commissie van 17 
januari. 

14.  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. 

Wanneer?   

15.  06-12-2022 Ingekomen stukken – 
Ringelpoel 15-17 
- Wethouder Molenaar zegt 

toe schriftelijk terug te 
komen op de vraag van het 
lid Van der Linden (CU). De 
door het lid Van der Linden 

gestelde vraag: Als 
bedrijfswoningen 
burgerwoningen worden 
heeft dit invloed op het 
aantal burgerwoningen in 

Wanneer?   
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de omgeving en op 
toekomstige berekeningen 
voor agrariërs. Klopt dit en 
is dit inderdaad anders dan 
het gegeven antwoord op 
de gestelde technische 
vraag? 

- Wethouder Molenaar zegt 
toe de actuele verwachting 
voor het bestemmingsplan 
aan te geven. 

16. 06-12-2022 Onderzoek 
Rekenkamercommissie 
• De rekenkamercommissie 

zegt toe een schriftelijk 

reactie op te sturen over 

de vragen van het lid 

Hardeman (CDA) over 

pagina 18:  Waarom is de 

motie in de raad van 2018 

niet opgenomen in de lijst?  

 Deze vragen zijn met een brief en gewijzigd rapport 
beantwoord voor de raad van 22 december.   

Voorstel: dit 
actiepunt 
verwijderen 

17. 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 
gegevens en het 
doorgeven aan de raad. 

 

-  

Wanneer?   

18. 06-12-2022 Financiële najaarsrapportage-
energietoeslag studenten 
- Wethouder Van de Graaf 

zegt toe in januari terug te 

Januari 2023   
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komen op het specifiek 
benaderen van de 
doelgroep studenten. 

 

19.  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. 
 

Wanneer?   

20.  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. Terugkoppeling in 
Q1 2023 

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

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

  

21.  07-12-2022 Krediet soorten management 
plan (wethouder Van de Graaf) 
1. Wethouder Van de Graaf 

zegt toe een onderbouwing 
voor de tabel op papier te 
zetten. 
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22. 07-12-2022 Nadere benutting krediet 
centrum 

1. Wethouder Molenaar 
zegt toe de 
samenvatting van de 
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. 

Wanneer 1? 
 
2= doorlopend 

  

23. 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   

      

      

      

      


