
INFORMATIEAVOND

Agenda  17 januari 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 – 22.45 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 Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling project Bouwdriest
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het toepassen van een coördinatieregeling voor 
het project Bouwdriest. Hierdoor wordt het mogelijk alle procedures gelijktijdig en gebundeld 
te behandelen. 

RV Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU heeft de Kadernota 2020 voor zienswijze aangeboden aan de raad. Het college 
stelt voor geen zienswijze in te dienen op de financiële kaders maar stelt wel voor een 
zienswijze in te dienen op de bijstellingen in bestaand beleid en op de financiële kaders van 
het beleidsplan 2020-2023 in de kadernota 2020. 

RV Kadernota 2020 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
De RUD Utrecht heeft op 30 november 2018 de ontwerp Kadernota 2020 voor zienswijze 
aangeboden aan de raad. Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de 
ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht.  De in de Kadernota opgenomen stijging van 
de deelnemersbijdrage als gevolg van kostenontwikkelingen is voor Leusden beperkt en kan 
gedekt worden uit reguliere middelen. De overige onderdelen, overdracht van asbesttaken 
en ontwikkelslag, zijn nog niet ver genoeg in de uitwerking.

RV Kadernota 2020 GGDrU 
In de brief van 14 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht 
(GGDrU) de conceptkaderbrief 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt u 
voor geen zienswijze in te dienen op de concept kaderbrief 2020 GGDrU. De kaderbrief is 
beleidsarm en technisch van aard. Deze kaderbrief loopt gelijk op met de ontwikkeling van 
de bestuursagenda 2019-2023, die nog in voorbereiding is. 

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:

- nog geen aanmeldingen

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


�
20.30 – 22.30 Informatieronde – Parallelsessie Raadzaal
Tijd Onderwerp Porte-

feuille
Voorzitter 
/ griffier

20.30 
– 
21.00

RV Vaststelling bestemmingsplan IKC Berkelwijk
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘IKC Berkelwijk’ 
gewijzigd vast te stellen, en daarbij ook de zienswijzenota en 
de ambtelijke aanpassingen vast te stellen. Na de realisatie zal 
IKC Berkelwijk ruimte bieden aan twee bestaande 
basisscholen, een expertisecentrum en een kinderopvang. 
 

Van 
Beurden

Vd Ham / 
De Kloe

21.00 
–
21.45 

RV De Groene Belevenis
Het college stelt u voor om in te stemmen met de voorliggende 
evaluatie De Groene Belevenis en in te stemmen met het 
onderhandelingsbesluit tussen het bestuur van de stichting De 
Groene Belevenis en het college. Hiermee besluit de raad 
tevens € 92.000 per 1-1-2018 voor de helft kwijt te schelden en 
af te boeken. 

Vn Beurden Van 
Woedem
om / 
DeKloe

21.45 
– 
22.30

RV Voorbereidingsbesluit De Korf
De Gemeente Leusden investeert, samen met andere partijen, 
de komende jaren in upgrading van de Hamershof. In het 
gebied ligt ook de Multi Functionele Accommodatie (MFA) De 
Korf met twee horecavestigingen, een bowlingcentrum, een 
feest- en evenementenzaal, een sporthal en theater De Tuin. 
De Korf is gebouwd in 1981; er moet binnen een aantal jaar 
groot onderhoud plaatsvinden aan het gebouw en de 
technische installaties. Er ligt nu een keuze voor over de 
toekomst van De Korf.
De raad wordt voorgesteld om het hele MFA De Korf-complex 
te renoveren, tevens een optimaal renovatiemodel uit te 
werken  en anvullend de haalbaarheid van het alternatief 3b uit 
de quick scan (nieuwbouw sportvoorziening op parkeerdek 
smidse + woningbouw op locatie sporthal) te onderzoeken en, 
indien blijkt dat dit haalbaar is als volwaardig alternatief tot het 
niveau van schetsontwerp en bijbehorende elementenraming 
uit te werken. 

Kiel Belt / De 
Kloe

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.



20.30 – 22.45 uur Informatieronde – Parallelsessie R035/R036

Tijd Onderwerp Porte-
feuille

Voorzitter 
/ griffier

20.30 
–
21.00

RV Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU)
De VRU heeft de raad gevraagd een reactie te geven op het 
ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 2020-2023. Het college stelt u 
voor in te stemmen met het ontwerp-regionaal risicoprofiel en 
daarnaast de VRU te vragen aandacht te schenken bij het 
opstellen van het beleidsplan 2020-2023 aan de bezetting van 
de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden. 

Bouwmeest
er

Van 
Eijden / 
Schutte

21.00 
– 
21.30

RV Kernwaarden Samenleving Voorop
De raad wordt voorgesteld de volgende kernwaarden 
Samenleving Voorop vast te stellen:  Vertrouwen en 
verantwoordelijkheid, partnerschap, maatwerk en inleven, 
ruimte om te pionieren, Innovatie en vernieuwing. De 
kernwaarden vormen een kader voor het handelen van de 
gemeente met het oog op de veranderende rol in de 
samenleving. 

Bouwmeest
er 

Pouwels  
/ Schutte

21.45 
– 
22.30

RV zienswijze op de tarieven hulp bij huishouden 2019
Het college vraagt de raad de huidige handelswijze van het 
college te onderschrijven.  Het college stelt de raad daarom 
voor geen zienswijze in te dienen op het vaststellen van de 
tarieven hulp bij het huishouden 2019 en daarmee in te 
stemmen met het verhogen van de tarieven hulp bij het 
huishouden voor 2019.

Van 
Beurden

Vd Ham / 
Schutte

* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.

 


