
INFORMATIEAVOND
Agenda  16 mei 2019

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 griffier@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 Bestemmingsplan Hamersveldseweg 138
ABZ diervoeding wil uitbreiden op de Hamersveldseweg 138. Door uit te breiden kunnen zij voldoen 
aan een groeiende vraag naar hun product en kunnen ze makkelijker vrachtwagens laden en lossen. 
Het college stelt de raad voor medewerking te verlenen door het bestemmingsplan te wijzigen. In het 
bestemmingsplan is rekening gehouden met verkeersveiligheid, milieu-impact op de omgeving en 
behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

RV VRU: Beleidsplan 2020-2023  én
RV VRU: Jaarrekening 2018, geactualiseerde begroting 2019, ontwerpbegroting 2020
Het dagelijks bestuur van de VRU stelt de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te 
maken of nadere toelichting te vragen op het beleidsplan 2020-2023, op de jaarrekening 2018 en op 
de ontwerp begroting 2020/ geactualiseerde begroting 2019. Het college stelt voor geen zienswijze in 
te dienen.

RV RWA Jaarrekening 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023
Het Bestuur van RWA legt de jaarrekening (2018) en concept meerjarenbegroting (2020-2023) aan de 
gemeenteraden voor. De raad is tot 1 augustus 2019 in de gelegenheid inhoudelijk te reageren op 
deze stukken (zienswijze). Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen en hierdoor de RWA in 
de gelegenheid te stellen om verder te gaan op de koers die zij reeds hebben ingezet.

RV GBLT: Jaarstukken 2018, Kadernotitie 2020, Ontwerpbegroting 2020,  aanpassing 
gemeenschappelijke regeling
Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 van de GBLT 
en op de technische aanpassingen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven 
over de jaarrekening. De WOZ-waarden worden in Leusden vanaf 2020 berekend op basis van 
gebruiksoppervlakte per woning en niet meer op basis van de inhoud m3. Het GBLT dient in 2019 een 
begrotingswijziging in voor de beheerkosten.
De stijging van de deelnemersbijdrage past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting.

RV Regionale Uitvoeringsdienst (RUD  )   Ontwerp Programmabegroting 2020 en 1e Begrotingswijziging   
2019 RUD Utrecht
De RUD voert wettelijk verplichte milieutaken uit voor de gemeente ten behoeve van een schone, 
veilige en duurzame omgeving. RUD Utrecht vraagt de raad een reactie/ zienswijze op de 
ontwerpprogrammabegroting 2020 en op de 1e begrotingswijziging 2019. Het college stelt voor geen 
zienswijze in te dienen.

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


RV GGDrU - Ontwerpbegroting 2020
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 GGDrU en in te 
stemmen met de ontwerpbegroting GGDrU 2020.

Inwonerstafels
- Er zijn geen inwonerstafels gemeld. 

20.30 – 21.15 uur Informatieronde * – Raadzaal plenair

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30 
– 
21.15

RV Scenario’s tekort Sociaal Domein
Het betreft een informatieronde voorafgaand aan het 
aanbieden van de Kaderbrief 2020. 
Meerdere woordvoerders mogelijk. 
Het college wil ophalen of de raad voldoende informatie heeft 
om het debat over de voorstellen en maatregelen aan te gaan. 
Er is ruimte voor technische en bestuurlijke vragen en 
onderling debat. Onderstaand en in de bijlagen geeft het 
college aan welke keuzen worden gemaakt.
Het college zal de uitkomsten van deze informatieronde 
betrekken bij de besluitvorming in het college die eind mei / 
begin juni zal plaatsvinden (afhankelijk van verschijnen
meicirculaire 2019).
Besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats op 27 juni en 
11 juli.
 

College Roskam / 
Schutte

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

21.15 – 22.30 uur Informatieronde – Raadzaal parallel 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.15
-
22.00

RV Beleidskader Sociaal Domein
Het betreft een informatieronde. 
Meerdere woordvoerders per fractie mogelijk.

Het doel van deze informatieronde is om de raad (verdiepend) 
te laten kennismaken met de contouren en voorgestelde 
keuzes van het beleidskader. De raad wordt gevraagd om de 
contouren en keuzes te bevestigen. Het college zal de 
uitkomsten van de informatieronde en het advies van de 
participatieraad (inclusief het advies van de raad voor 
cliëntenparticipatie) betrekken bij het aanpassen van het 
beleidskader. Dit wordt, na besluitvorming in het college (28 
mei), aan de raad verzonden. Besluitvorming over dit 
onderwerp vindt plaats op 27 juni en 10 juli.
Als bijlage bij de bespreking levert het college de contouren 
van het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit. 

Kiel/ Van 
Beurden

Roskam / 
Schutte



22.00
-
22.30

RV Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 
2019 (APV)
Met de regels in de APV kan de gemeente bepaalde zaken in 
de openbare ruimte in goede banen leiden door te verbieden of 
te vergunnen onder bepaalde voorwaarden. Ook biedt het de 
gemeente en de politie de mogelijkheid om handhavend op te 
treden als de inwoners er onderling niet uitkomen. 

Enkele voorgestelde veranderingen
Toevoeging van regels inzake openlijk drugsgebruik 
gebiedsontzegging, carbid schieten, verbod oplaten ballonnen. 
Wijzigen van onder andere schenktijden paracommerciële 
rechtspersonen, aanwijzing collectieve festiviteiten en melding 
incidentele festiviteiten. Ook worden er regels geschrapt die 
nooit gebruikt worden zoals het rookverbod in bossen en 
natuurgebieden, veiligheid op het ijs. 

Bouwmee
ster

Van der Ham 
/
Schutte

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.



21.30 – 22.30 uur Informatieronde – Ruimte 035/036 parallel
 
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier

21.15 
– 
22.00  

RV Nota Kostenverhaal 2019 gemeente Leusden
Bij het in ontwikkeling nemen van gebieden en grond in de 
gemeente Leusden is het onduidelijk welke kosten gedragen 
worden door de gemeente en welke voor rekening van de 
initiatiefnemers. Het gaat dan om gemeentelijke investeringen 
met een bovenwijks karakter waar meerdere locaties profijt van 
hebben. Te denken valt aan: hoofdinfrastructuur, duurzame 
mobiliteit, klimaat adaptatie en energietransitie. 
Door eenduidige regels vast te stellen voor het verhalen van 
kosten op initiatiefnemers van ruimtelijke plannen wil de 
gemeente hier helderheid in scheppen.
Op dit moment is de gemeente gehouden aan beleidsregel 9 
uit de Nota Grondbeleid 2013-2017, waarbij niet actief aan 
initiatiefnemers een bijdrage wordt gevraagd voor het tot 
ontwikkeling brengen van gebieden. Deze beleidsregel komt 
met dit voorstel te vervallen. 

Vos Van 
Woerdekom /
De Kloe

22.00 
– 
22.30 

RV Actualisatie Grondexploitaties 2019 
Met het vaststellen van het rapport ‘Actualisatie Grondexploi-
taties 2019’ voldoet de gemeente aan de conform het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) jaarlijks verplichte 
herziening van de grondexploitaties. Het geeft de raad 
informatie over de grondposities en over de financiële zaken 
en ontwikkelingen van projecten binnen het Grondbedrijf. De 
raad stelt het geactualiseerd kader vast waarbinnen het college 
de komende jaren inkomsten en uitgaven kan verantwoorden.

De actualisatie van de grondexploitaties leidt conform BBV tot 
twee tussentijdse winstnemingen: op grondexploitaties 
Locaties Leusden-Zuid en op Hamersveldseweg 136 e.o. 
De raad wordt voorgesteld om bij de Voorjaarsnota 2019 een 
integrale afweging te maken op welke wijze het surplus in de 
Algemene Reserve wordt verwerkt.

Het raadsvoorstel is aangeboden met één geheime bijlage. 
Conform artikel 25 Gemeentewet wordt de raad voorgesteld 
om de geheimhouding op 6 juni middels een separaat voorstel 
te bekrachtigen. Het bekrachtigingsvoorstel staat niet op de 
Informatiemarkt noch op de ronde. Inzage bij de griffie.  

Vos Van Eijden /
De Kloe

** van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt.


