INFORMATIEAVOND
Agenda

19.30 - 20.30 uur

28 oktober 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 met de
griffie (griffier@leusden.nl).
RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vier woningen naast Arnhemseweg 35
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vier vrijstaande woningen op het weiland naast
Arnhemseweg 35 mogelijk. De raad stemt met de volgende punten in;
1. de bouw van vier vrijstaande woningen mogelijk te maken op het perceel ten noorden
van Arnhemseweg 35;
2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan "Vier woningen naast Arnhemseweg 35" gewijzigd vast te stellen, met
inachtneming van de nota van zienswijzen.
RV Controleprotocol voor de accountantscontrole 2021
Na afloop van elk begrotingsjaar legt het college in de jaarrekening en in het jaarverslag
verantwoording af aan de raad. Voorafgaand aan deze aanbieding worden de documenten door een
accountant gecontroleerd op correctheid. De raad is opdrachtgever van de accountant en geeft de
reikwijdte elk jaar aan. Deze reikwijdte wordt elk jaar geactualiseerd in het controleprotocol.
Met dit raadsvoorstel wordt het controleprotocol en het normen- en toetsingskader voor het jaar 2021
vastgesteld.
RV Coördinatieregeling zonneveld Emelaarseweg
Het college heeft ingestemd met het voorstel om een zonneveld te realiseren nabij Emelaarseweg 22.
De initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht de coördinatieregeling toe te passen.Naar aanleiding
van dit verzoek stelt het college aan de raad voor om medewerking te verlenen aan het verzoek van
de initiatiefnemer. Tevens stelt het college voor om de coördinatieregeling toepassing te laten geven
op de voorbereiding van het project. De coördinatieregeling Zorgt ervoor dat processen die
normaalgesproken in losse stappen worden uitgevoerd in dat geval in een verkorte procedure kan
worden behandeld.
RV Vaststellen bestemmingsplan Princenhof Larikslaan 1
Het college stelt u voor:
1. de realisatie van woningen aan Larikslaan 1 planologisch-juridisch mogelijk te maken;
2. geen exploitatieplan bij dit bestemmingsplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan ‘Princenhof Kastanjelaan’ vast te stellen.
Aanleiding tot dit voorstel is dat een ontwikkelaar zich heeft gemeld voor (her)ontwikkeling van het
betreffende perceel aan de Larikslaan 1.
Markttafel Regio Amersfoort t.b.v. toelichting proces Regionaal Ontwikkelbeeld

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.

Informatieronde parallelsessie 1
20.30u. RV Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
Voorzitter Pouwels; Griffier Schutte ; Portefeuillehouder Vos
21.15u. RV Lariks toekomstgericht en bestendig
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Voorzitter Van Hulten; Griffier Van Dijk ; Portefeuillehouder Kiel
22.00u. RV Begroting gemeente Leusden 2022
Voorzitter Roskam; Griffier Schutte ; Portefeuillehouder Vos
Meedere woordvoerders per fractie

Informatieronde parallelsessie 2
20.30u. RV Masterplan openbare ruimte Princenhof
Voorzitter Van Woerdekom; Griffier Van Dijk ; Portefeuillehouder Kiel
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