INFORMATIEAVOND - GEACTUALISEERD

Deze agenda is op 8 september aangepast omdat het raadsvoorstel Lariks is
doorgeschoven naar de cyclus van oktober/ november.
Agenda
19.30 - 20.30 uur

16 september 2021
Informatiemarkt

Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle
geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. Inwoners die tijdens
de markt in gesprek willen met de raad kunnen hiervoor contact opnemen via griffier@leusden.nl.

Voorstellen die alleen op de informatiemarkt staan geagendeerd:


RV Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht
De RUD Utrecht is een verbonden partij en voert een aantal wettelijke milieutaken voor de
gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt de RUD
Utrecht zienswijze van de raad over de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2021 en 2e
begrotingswijziging 2021. De RUD Utrecht heeft op 2 juli 2021 de rapportage voor zienswijze
aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 27 augustus 2021



RV Vaststellen bestemmingsplannen Groot Agteveld Actua en Veld 1 Zuid
De ontwerpbestemmingsplannen ‘Groot Agteveld - Woongebied actualisatie’ en ‘Groot
Agteveld - Veld 1 zuid’ hebben ter inzage gelegen, voor zienswijzen.



RV Vaststellen bpl ‘Princenhof Kastanjelaan’
Het bestemmingsplan maakt de beoogde bouwontwikkeling van 38 woningen mogelijk.
Dit plan heeft tevens een mogelijk stimulerend effect op de herontwikkeling van andere kavels
binnen Princenhof, die aangemerkt zijn als transformatie (sloop-nieuwbouw) kavels.



RV Visie op overdekt zwemmen in Leusden – optie om dit in de markt te bespreken.

Vanaf 20.30 uur

Informatieronde

In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
Live meeluisteren met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Informatieronde – parallel sessie I in raadzaal
20.30u RV Winkeltijdenverordening Leusden 2021
Voorzitter Pouwels ;
Portefeuillehouder Kiel;

Griffier Tjebbes ;
Ambtenaar Peeters

Omschrijving
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. Dit met het oog op klantenspreiding en veiligheid ten tijde van de
coronamaatregelen.
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.
21.15u RV Regiovisie ‘Samen werken aan de specialistische jeugdhulp’
Voorzitter Pouwels ;
Griffier Tjebbes ;
Portefeuillehouder Kiel ;
Ambtenaar Leegwater
Omschrijving
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.
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22.15u. RV Ontwikkelkader locatie voormalig Sporthal De Meent
Voorzitter Roskam ;
Griffier Schutte ;
Portefeuillehouder vd Vegte
Ambtenaar: Van Eijken
Omschrijving
De locatie de Meent (Groenhouten) is samen met de Leus, de Klimrakker en de Holm
aangewezen als her te ontwikkelen schoollocaties voor woningbouw. In het college van 19
november 2019 (L229976) is besloten deze vier locaties programmatisch én financieel aan
elkaar te koppelen. Op 22 april 2021 heeft de raad de kaders voor ontwikkeling van De Holm
en De Leus vastgesteld. Over de streefplanning ten aanzien van het vaststellen van de kaders
voor locatie De Klimrakker is de raad via de RIB geïnformeerd.
Met de herontwikkeling van de Meent met sociale huurwoningen wordt invulling gegeven aan
de financieel en programmatische koppeling van de voormalige schoollocaties en met het
kader wordt aangegeven hoe de sociale huurwoningen op locatie De Meent worden
gerealiseerd.

Informatieronde – parallel sessie II in 0.35/0.36
20.30u RV Regiovisie ‘Samen in de wijk’ - doorontwikkeling ondersteuning met noodzakelijk verblijf
Voorzitter Roskam ;
Griffier Schutte ;
Portefeuillehouder vd Vegte ;
Ambtenaar Harmsen
Omschrijving
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. Deze ondersteuning is
onderdeel van de brede ondersteuning in 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.
21.15u.RV Mobiliteitsplan “Leusden kijkt vooruit”
Voorzitter Roskam ;
Portefeuillehouder Vos ;

Griffier Schutte ;
Ambtenaar Boone

Omschrijving
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.

2

