INFORMATIEAVOND – 16 september 2021
Terugkoppeling
20.30u RV Winkeltijdenverordening Leusden 2021
Het afgelopen jaar mochten de winkels in Leusden op zondagochtend vanaf 9.00 uur open zijn.
Hiervoor werd tot driemaal toe ontheffing verleend van de geldende Winkeltijdenverordening.
In het najaar heeft de Leusder Ondernemers Federatie de raad benaderd met verzoek om de
Winkeltijdenverordening Leusden 2013 structureel aan te passen. Met deze aanpassing zou het
mogelijk moeten worden om de winkels op reguliere zondagen en enkele feestdagen om 9.00 uur te
openen in plaats van om 12.00 uur.
Toezegging: wethouder zal raad informeren over bericht aan bewoners Biezenkamp.


Advies: bespreekstuk.

21.15u RV Regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’
Realiseren en organiseren van specialistische jeugdhulp in de jeugdregio Eemland in lijn met de
vastgestelde regiovisie en afspraken over de inrichting van deze jeugdhulp en de samenwerking
binnen de regio. De regiovisie wordt gebruikt voor de lokale en regionale uitvoering en voor de nieuwe
regionale inkoop in 2023.


Advies: fracties overleggen over bespreek- of hamerstuk.

22.15u. RV Ontwikkelkader locatie voormalig Sporthal De Meent
De locatie de Meent (Groenhouten) is samen met de Leus, de Klimrakker en de Holm aangewezen als
her te ontwikkelen schoollocaties voor woningbouw. Met het ontwikkelkader wordt aangegeven hoe de
sociale huurwoningen op locatie De Meent worden gerealiseerd.
Deel van de raadsleden stelt vragen over duiding van de cijfers bij de plankaart. Zijn dit kaders?
Andere raadsleden geven aan dat helder is wat gaat gebeuren.
Raadsleden vragen aan college hoe de voorliggende kaders zich verhouden tot het
bestemmingsplanproces.
Wethouder Van der Vegte: kader geeft richting van de ontwikkeling locatie tot aan bestemmingsplan.
Ambtenaar: proces gaat van grof naar fijn. Er is geen point of no return. Het zijn globale kaders die
uitgangspunt vormen. Specifiekere kaders volgen in volgend plan.


Advies: bespreekstuk ivm aangekondigde motie

Informatieronde – parallel sessie II in 0.35/0.36
RV Regiovisie ‘Samen in de wijk’ - doorontwikkeling ondersteuning met noodzakelijk verblijf
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang noemen we samen ondersteuning met noodzakelijk
verblijf (omnv). Beschermd thuis behoort strikt genomen niet tot omnv, maar is een nieuwe
ondersteuningsvorm als resultaat van de doorontwikkeling van omnv. Deze regiovisie beschrijft onze
visie op dit geheel aan ondersteuning binnen het sociaal domein.
In deze regiovisie leggen gemeenten met elkaar vast hoe we in onze regio samenwerken aan een
sluitend ondersteuningscontinuüm ondersteuning met noodzakelijk verblijf. Onze regiovisie bouwt
voort op het beleidskader Moed Moet (2017) en de principeafspraken (2020) over de samenwerking
na de doordecentralisatie van beschermd wonen. De regiovisie vormt het kader voor onze
samenwerking de komende vijf jaar en is daarmee een belangrijke onderlegger voor de regionale
inkoop.
Raadsleden stellen vragen over kwetsbare groepen in relatie tot buurtgerichte aanpak. wat kan de
samenleving aan? Ergens is er een grens wat de samenleving aan kan.
>>Burgemeester Bouwmeester: zodra er gevaar dreigt of omgeving gaat er aan onderdoor
kan er ingegrepen worden.
Raadsleden stellen vragen over veiligheid in de wijk. Hulpvraag moet altijd leidend zijn.
Raadsleden stellen vragen over het borgen de solidariteit tussen de regiogemeentes.
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>> Ambtenaar licht toe dat Leusden niet alle doelgroepen tot op specialistische
ondersteuningsvraag kan gaan faciliteren. Door samenwerking met andere gemeentes
kunnen we dit gezamenlijk faciliteren.
Raadsleden stellen of er voldoende passende woonruimte beschikbaar is.
>>Wethouder Van der Vegte: In woonvisie (beleidskader 8 woon en zorg) is groep met zorg
meegenomen. Er liggen afspraken met WSL. De vraag gaat niet anders worden, we gaan het
anders regelen. Uitgangspunt is mensen blijven zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Raadsleden stellen vraag over het budget dat bij deze regiovisie hoort.
>>Wethouder Van der Vegte: cijfers komen naar gemeentes in delen. Wat voorligt is visie.


Advies vraag of het bespreek- of hamerstuk volgt na overleg met de fractie.

21.15u.RV Mobiliteitsplan “Leusden kijkt vooruit”
In de aanloop naar een nieuw Mobiliteitsplan heeft de raad op 2 juli 2020 ingestemd met de in
deelnota I geformuleerde kernopgaven en ambities en ons opgedragen deze te gebruiken als
fundament van het op te stellen Mobiliteitsplan. De kernopgaven zijn: zorgen voor 1) een duurzame
mobiliteitsontwikkeling en 2) een toekomstbestendige werk- en woongemeente.
Het Mobiliteitsplan heeft het karakter van een visiedocument.
Raadsleden hebben vragen over parkeernorm.
>>Vos: het plan heeft de vorm van een visie. Na vaststelling van mobiliteitsplan zal dit worden
uitgewerkt.
Raadsleden stellen vragen over voorzieningen voor fietsers, positie e-bikes/spedelecs, openbaar
vervoer, laadpalen, slimme verlichting, het uitwerken van de klimaatopgave.


Advies bespreekstuk
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