
INFORMATIEAVOND

Agenda 24 mei 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. 
Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te 
voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffer@leusden.nl.

20.30 – 22.30 uur       Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met 
de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het 
raadsvoorstel. 
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 Aanvulling onderbouwing bestemmingsplan 2e Sporthal Burgemeester 
Buiningpark

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:

- Bibliotheek, mw. Geerdes, spreekt in naar aanleiding van de ingezonden brief 
over rol bibliotheek in de gemeente (17-4-2018). 

- Dhr. De Vries, spreekt in naar aanleiding van zijn brief over de hoogte OZB in 
combi met bezwaar eigen ozb (22-3-2018). 

- Historische Kring Leusden over de waarde van het cultureel erfgoed in 
Leusden. 

mailto:griffer@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/


Informatieronde – Parallelsessie V10
Tijd Onderwerp Porte-

feuille
Voorzitter / 
griffier

20.30 
– 
21.00

RV Actualisatie grondexploitaties 2018
De gemeente is verplicht om haar grondexploitaties minimaal 
1x per jaar te actualiseren. Met het actualiseren van de 
grondexploitaties wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen 
die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan binnen de 
grondexploitaties van de gemeente Leusden en wordt er een 
doorkijk gegeven naar de verwachte toekomstige 
ontwikkelingen. De raad wordt voorgesteld het rapport 
“Actualisatie grondexploitaties 2018” en verschillende 
geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. Daarnaast 
wordt de raad voorgesteld diverse financiële besluiten te 
nemen in het kader van de actualisatie. 

Vos Van der 
Ham  /
Kloe

* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.

Informatieronde – Parallelsessie Raadzaal

Tijd Onderwerp Porte-
feuille

Voorzitter / 
griffier

20.30 
– 
21.30

RV Zorgadministratie 
De raad wordt voorgesteld het college opdracht te geven om 
de dienstverleningsovereenkomsten voor de uitvoering van de 
zorgadministratie voor Jeugdhulp en WMO met de gemeente 
Amersfoort per 1 januari 2019 op te zeggen en uit te besteden 
aan een commerciële partij middels een Europese 
aanbesteding. Voor de ontvlechtingskosten wordt de raad 
gevraagd een budget van €420.000 vast te stellen en deze te 
dekken vanuit de Algemene reserve. 

Van 
Beurden

Woerdekom 
/ 
Schutte

Informatieronde – Raadzaal plenair

21.30  
– 
22.15

Verbonden Partijen
Veelal staan de jaarstukken/kaderstukken van verbonden 
partijen alleen geagendeerd voor de informatiemarkt. Echter 
gezien de opstartfase van de nieuwe raad, én kennismaking 
van de raadsrapporteurs met deze verbonden partijen, wordt 
voorgesteld deze raadsvoorstellen en verbonden partijen 
stuksgewijs met elkaar door te lopen. 

RV VRU Jaarrekening 2017, 1e wijziging programmabegroting 
2018, ontwerp begroting 2019
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en 
daarmee in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 1e 
begrotingswijziging 2018 en de programmabegroting 2019 van 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).  Daarnaast wordt de raad 
voorgesteld in te stemmen met de dekkingsvoorstellen voor de 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage over 2018 en 2019. 
De zienswijzetermijn sluit op 11 juni 2018. 
De raad heeft op 1 februari 2018 t.a.v. de Kadernota 2019 
besloten een zienswijze in te dienen waarin aangedrongen 
wordt om de urgentie en onvermijdelijkheid van de 

College

Bouwmeest
er

Van 
Eijden /
Schutte




