INFORMATIEAVOND
Agenda

17 september 2020

19.30 - 20.30 uur
Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden één op één vragen stellen over alle
geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen, gelden voor de Informatiemarkt speciale
regels voor aanwezigheid van raadsleden, betrokkenen en publiek. Volg de instructie van de
medewerkers van de griffie en bodedienst.
20.30 – 23.00 uur
Informatieronde
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de
portefeuillehouder, de ambtenaar in gesprek over het raadsvoorstel. Inwoners die met de
raad over de voorstellen willen praten, worden verzocht contact op te nemen met de griffie:
griffier@leusden.nl. Als gevolg van coronamaatregelen zoekt de griffie samen met u naar
maatwerk. Voor alle aanwezigen worden vriendelijk verzocht de instructie van de
medewerkers van de griffie en bodedienst op te volgen.
Live meeluisteren kan: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:


RV 1ste bestuursrapportage 202 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
De RUD Utrecht heeft de 1ste bestuursrapportage 2020 voor zienswijze aangeboden aan de raad.
De zienswijze termijn loopt tot en met 28 augustus 2020.
De zienswijzeprocedure heeft betrekking op diverse onttrekkingen van gelden uit verschillende
bestemmingsreserves. De onttrekkingen zijn in overeenstemming met het doel van de
bestemmingsreserves en hebben geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage van
de gemeente aan de RUD Utrecht. De overige onderdelen van de bestuursrapportage liggen niet
voor zienswijze voor.



RV Bestemmingsplan Laapeerseweg 1a
Eigenaren van het perceel Laapeerseweg 1a (bamboekwekerij) verzoeken de gemeente
bestemmingsplan te herzien ten behoeve van de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing,
tunnelkassen en een inpandige bedrijfswoning. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend,
wel worden enkele ambtshalve aanpassingen voorgesteld.



RV Kredietaanvraag verlenging twee opstelstroken bij het kruispunt Randweg – Groene Zoom –
Plesmanstraat
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een krediet van € 135.000 om de opstelstroken van
het kruispunt Randweg-Groene Zoom-Plesmanstraat te verlengen en daarmee de bereikbaarheid,
verkeersveiligheid van Leusden te waarborgen.

Raadsvoorstel niet op de markt:
-

RV Opheffen geheimhouding

Inwonerstafel
- Geen toegewezen tafels.
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20.30 – 21.30 uur Informatieronde – Parallel raadzaal **
Tijd

Onderwerp

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30 RV Businesscase renovatie brandweerkazerne Leusden
v.Beurden Van Eijden /
De raad wordt voorgesteld de brandweerkazerne voor minimaal 25
De Kloe
21.00 jaar te renoveren, om daarbij ook de huisvesting van de politie mee te
nemen. De locatie van de politie kan worden herontwikkeld tot
woningen specifiek gericht op senioren op een centrumlocatie.
21.00 RV Pon Campus
Pon heeft de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen
21.30 voor flexibelere regels op de Pon Campus ten behoeve van
bedrijfsactiviteiten en de (uitbreiding van) bebouwing. Het college
heeft dit verzoek beoordeeld en hiervoor een bestemmingsplan
voorbereid en in procedure gebracht. Het bestemmingsplan Pon
Campus heeft naar aanleiding van de procedure zes weken ter
inzage gelegen voor zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ingediend
namens in totaal 8 omwonenden.

Kiel

Van
Woerdekom /
De Kloe

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

20.30 – 21.00 uur Informatieronde parallel – ruimte 035 – 0.36 *
Tijd
20.30
21.00

Onderwerp

Portefeuille

RV Plaatsing Jongeren Ontmoetings Plek (JOP)
Kiel
Zienswijze van de raad wordt gevraagd op het voornemen van het
College om een Jongerenontmoetingsplek te plaatsen op de hoek
Groene Zoom / Vlindertuin / Heiligenbergerweg.
Er zijn zeven reacties (zienswijzen) ontvangen op de plannen,
daarom wil het college graag terug naar de raad voor een definitieve
verklaring van geen bedenkingen over het plaatsen van een JOP.
Gezien de maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp wil het
college graag weten of de raad een verklaring van geen bedenkingen
kan afgeven voordat het college een besluit neemt.

Voorzitter
/ griffier

Sturkenboom
/
Schutte

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt, beschikbaar via gemeentebestuur.leusden.nl

21.30 – 23.00 uur Informatieronde – Plenair Raadzaal**
21.30 RV Woningbouwopgave na 2025
Vos
De raad wordt voorgesteld de woningbouwopgave in het
22.30 buitengebied voor de Leusdense woningbehoefte na 2025 te
realiseren in aansluiting op bestaande kernen en nabij voorzieningen;
Daarvoor twee gebieden tegen de kern Achterveld en een gebied aan
de zuidzijde van de wijk Tabaksteeg aan te wijzen als zoekgebied
voor de woningbouwopgave na 2025 en de kern Stoutenburg ruimte
te bieden voor enige extra woningbouw in de vorm van inbreiding
binnen de lintbebouwing.
22.30 RV Gewijzigd Regio-bod RES - vervolg
v.Beurden
Uitloopronde indien er na de ronde op 10 september nog verdere
23.00 behandeling nodig is.
College biedt voorstel aan op 1 september.

Pouwels /
Schutte

Sturkenboom
/
Schutte

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl
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