
INFORMATIEAVOND  
Agenda  20 januari 2022 
Deze openbare informatieavond vindt digitaal plaats. 
Live meeluisteren met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

19.30 - 20.30 uur Informatiemarkt 
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden 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:
 Raadsvoorstel Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht  

Op 3 december 2021 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) de ontwerp kadernota 2023 
voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 18 februari 
2022. Het college raad u aan om geen zienswijze in te dienen, en de financiële gevolgen van 
dit voorstel via de voorjaarsnota 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026. 

 RV Kadernota VRU 2023  

 RV Oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio’s  

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 digitale vergaderzaal 1 
20.30u RV Vaststellen bestemmingsplan Larikslaan 4 en 6 (45 min)

Een projectontwikkelaar heeft zich namens de eigenaar van het perceel Larikslaan 4 en 6 bij 
de gemeente gemeld met een herontwikkeling van de genoemde precelen. Volgens het plan 
worden daar in totaal 26 woningen gebouwd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 18 
oktober tot en met 28 november ter inzage gelegen. Hier zijn geen zienswijzen op ingediend.
Larikslaan  4 en 6 zijn opgenomen in ‘Princenhof-uitwerking kansen-kaders-kwaliteiten’ uit 
december 2017.

Er wordt dan ook voorgesteld om:
1. de realisatie van woningen aan Larikslaan  4 en 6 planologisch-juridisch mogelijk te 

maken;
2. geen exploitatieplan bij dit bestemmingsplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Larikslaan 4 en 6 vast te stellen.

Voorzitter Belt Griffier: Van Dijk
Portefeuillehouder: Kiel Ambtenaar: Leijenaar en Chang

21:15u RV Eerste herziening van de Urgentieverordening huisvesting Leusden 2019
aanpassen urgentieverordening ivm regionale afspraken maatschappelijke opvang (30 min)  
De gemeente Amersfoort is als centrum gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke 
opvang, beschermt wonen en jeugd opvang. Het gaat hier om onder meer opvang van dak- 
en thuisloze en beschermt wonen.
Ook inwoners van Leusden maken gebruik van deze voorzieningen. Voorgesteld wordt om de 
herziening van de Urgentieverordening 2019 vast te stellen.
In deze herziening wordt geregeld dat inwoners die van deze voorzieningen gebruik maken 
met prioriteit kunnen terugkeren naar de plaats van herkomst. Het doel is te zorgen dat er een 
betere doorstroom mogelijkheid is. Ook heeft het als doel dat de zorg op deze manier iets 
ontlast wordt.

Voorzitter Pouwels Griffier: Schutte
Portefeuillehouder: v.d. Vegte Ambtenaar: v.d. Bedem
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21:45u  RV Verordening gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022 (30 min)
Op 1 juli 2022 treedt er een nieuwe omgevingswet in werking. Met deze nieuwe wet vervallen 
een aantal oude wetten, waaronder de Woningwet en delen van de Erfgoedwet.
Deze wetten vormen nu nog de basis van het huidige Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit 2018, 
echter vervalt deze basis per 1 juli 2022. 
In de nieuwe wet is genoemd dat iedere gemeente met rijksmonumenten een gemeentelijk 
adviescommissie moet hebben die minimaal beslist over aanvragen voor 
omgevingsvergunningen .

Leusden heeft ook rijksmonumenten. Daarom wordt geadviseerd om een ‘Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 2022’ op te richten.

Voorzitter: Belt Griffier: Van Dijk
Portefeuillehouder: Vos Ambtenaar: Hakvoort

22.15u. RV Uitbreiden en actualiseren Erfgoedverordening Leusden

Voorzitter: Belt Griffier: Van Dijk
Portefeuillehouder: Vos Ambtenaar: Vader
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