
INFORMATIEAVOND

Agenda 18 januari 2018

19.30 - 20.30 uur Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen 
stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en 
deskundigen. 

20.30 – 22.30 uur       Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 5) met 
de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het 
raadsvoorstel. 
Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 
werkdagen beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
RV Controleprotocol en Normenkader 
De raad, als opdrachtgever voor de accountant,  wordt voorgesteld het 
controleprotocol en het normenkader voor het jaar 2017 vast te stellen. In het 
controleprotocol worden nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de 
accountantscontrole en de daarbij geldende normstellingen. 

Kadernota 2019 GGDrU
Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op het voorstel tot het oprichten 
van een coöperatie door drie GGD`en; op de conceptkaderbrief GGDrU 2019 een  
zienswijze te formuleren over het gemis van een financiële vertaling van de 
kaderbrief.

Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht
De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de beleidsbijstellingen in 
de kadernota 2019.  De zienswijze wordt meegenomen in de Programmabegroting 
2019 in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht op 
19 februari 2018.

RV Verordening Raadswerk 2018
In overleg met het Presidium is er een vertegenwoordiging vanuit de raad aan de 
slag gegaan met de verordening.

RV Tweede Bestuursrapportage 2017 Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op Tweede Bestuursrapportage

RV Kadernota 2019 en eerste begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD)
Het college stelt voor een zienswijze in te dienen inzake de Kadernota 2019 en 
begrotingswijziging 2018 van de RUD Utrecht met als belangrijkste oogmerk het 
borgen van het terugverdienen van de geplande investering en het bewaken van de 
voortgang in de  ICT-ontwikkeling.

https://gemeentebestuur.leusden.nl/


Informatieronde – Parallelsessie Raadzaal

Tijd Onderwerp Porte-
feuille

Voorzitter 
/ griffier

20.30 
– 
21.00

RV Vernieuwing energieakkoord Leusden
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de ondersteuning 
van  maatschappelijke  partners  die  zich  richten  op  de 
energietransitie.  Met  dit  voorstel  streeft  het  college  een 
continuering van de energietransitie van de afgelopen jaren te 
bewerkstelligen.  Hierbij  wordt  voorgesteld  om  het  budget  wat 
voor  de  periode  2018-2020  is  gereserveerd  versneld 
beschikbaar  te stellen.  Het  college stelt  voor  de gezamenlijke 
ambities van samenleving en gemeente zoals geformuleerd in 
het energieakkoord Leusden 2.0 mee te geven als handreiking 
voor de energietransitie aan de nieuwe raad. 

Van 
Beurden

Mülder / 
Schutte

21.00 
– 
22.00

RV Vaststellen omgevingsvisies voor het stedelijk en landelijk 
gebied 

De raad wordt voorgesteld de omgevingsvisies voor het stedelijk 
en landelijk gebied vast te stellen. Deze omgevingsvisies zijn een 
uitwerking van de strategische keuzen die de raad op 5 juli 2017 
heeft gemaakt op basis van de uitkomsten van de Brede 
maatschappelijke Discussie. De raad wordt daarnaast voorgesteld 
een uitvoeringsprogramma op te laten stellen en de visies na een 
jaar te evalueren. 

Van 
Beurden / 
Overweg

Mülder / 
Schutte

22.00 
– 
22.30

RV Vaststellen Welstandsnota, Bouw- en erfgoedverordening 
2018 

De raad wordt voorgesteld de Welstandsnota 2018, de 
Bouwverordening 2018 en de Erfgoedverordening 2018 vast te 
stellen. De Welstandsnota is de basis voor het gemeentelijk 
welstandsbeleid. Het is ook het kader waaraan een 
omgevingsvergunning voor bouwen wordt getoetst. De gemeente 
wil graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers meedenken 
en minder reguleren. De Bouwverordening en de 
Erfgoedverordening zijn, naar aanleiding van de wijzigingen in de 
Welstandsnota aangepast. De twee gewijzigde Verordeningen en 
de Welstandsnota dienen om de werkwijze van het Adviesteam 
Ruimtelijke Kwaliteit te formaliseren. Door het instellen van een 
reglement verschuift de bevoegdheid van Raad naar College. 
Hierdoor kan er sneller en pragmatischer worden ingespeeld op 
veranderingen.

Van 
Beurden

Mülder / 
Schutte

* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.



Informatieronde – Parallelsessie Commissiekamer (V10)

Tijd Onderwerp Porte-
feuille

Voorzitter / 
griffier

20.30 
– 
21.00

RV Zienswijze financiering en garantstelling VvE Hamershof
De raad wordt voorgesteld  geen wensen en bedenkingen in te 
dienen op het principebesluit over de financiering en 
garantstelling van de renovatie van de 97 appartementen boven 
het winkelcentrum in De Hamershof door de Vereniging van 
Eigenaren. De VvE kan geen financiering krijgen van de banken 
zonder overheidsgarantie. De financiële risico’s voor de 
gemeente  van een gemeentegarantie voor de lening van VvE 
de Hamershof  zijn beperkt. Het college heeft daarom het 
principebesluit genomen om voor 50% garant te staan voor een 
door de VvE de Hamershof aan te trekken geldlening van € 3,4 
miljoen voor gedeeltelijke financiering van het renoveren en 
verduurzamen van de 97 woningen. Dit onder de voorwaarde dat 
de provincie Utrecht zich ook voor 50% van de lening garant 
stelt. 

Dragt Van Herpen 
/ De Kloe of 
Eissens

* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.


