INFORMATIERONDE, tevens
Aftrap meningspeiling concept-bod RES Leusden
Agenda

11 juni 2020

19.30 – 19.50 uur
Aftrap meningspeiling concept-bod RES gemeente Leusden
Voorafgaand aan de Informatieronde verzorgt wethouder Van Beurden de aftrap van het
participatieproces bij het concept-bod Regionale Energiestrategie (RES).
Toelichting
De energietransitie is een opgave waar Leusden al geruime tijd aan werkt en die de komende jaren in
stappen steeds concreter en zichtbaarder zal worden voor de inwoners.
In dit proces moet nu voor 1 oktober 2020 een volgende stap worden gezet door een besluit te nemen
over het conceptbod en de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Amersfoort. Dan moet het
door de raad vastgestelde conceptbod en de RES zijn ingediend bij het Rijk. In aanloop naar de
raadsbehandeling (en in lijn met de afspraken zoals vastgelegd in de startnotitie RES die door de raad
voorjaar 2019 is vastgesteld) is er hiervoor een regionale en lokale consultatieronde voorzien.
Door de coronacrisis kon uitwisseling van opvattingen van stakeholders en geïnteresseerde
inwoners op 7 en 15 april niet doorgaan. Op 16 april heeft de gemeenteraad de motie “Uitstel RES
benutten voor meningspeiling inwoners Leusden” unaniem aangenomen waarin wordt opgeroepen de
extra tijd die met het verschuiven van de deadline is gegund, benutten door onze inwoners en
stakeholders breed te consulteren en inspraakmogelijkheden te bieden, passend binnen de
coronamaatregelen. De aftrap van dit proces is live te volgen via: https://gemeentebestuur.leusden.nl

20.00 – 22.00 uur
Informatieronde
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
In verband met coronamaatregelen zijn deze vergaderingen digitaal te volgen via de
livestream. Binnen 3 werkdagen is een videoverslag beschikbaar op
https://gemeentebestuur.leusden.nl/
Wilt u inspreken bij een agendapunt? Neem contact op met de griffie (griffier@leusden.nl) en
bespreek de mogelijkheden.

Tijd

Onderwerp

Portefeuille Voorzitter
/
/ griffier
Ambtenaar

Van
20.00 Renovatie/vernieuwbouw MKC ’t Ronde
Beurden /
v.Dijk
Met
de
uitvoering
van
de
renovatie/vernieuwbouw
en
20.30
uitbreiding van Montessorischool ’t Ronde wordt een
volwaardig en duurzaam Montessori Kind Centrum
gerealiseerd voor de komende 30 jaar. Daarmee sluit het aan
bij de uitgangspunten van het Strategisch Integraal
Huisvestings Plan Leusden 2015-2030 (SIHPL), waarbij tot
2030 alle (7) niet MFC-scholen zijn ondergebracht in nieuwe
duurzame Integrale Kind Centra met goede voorzieningen voor
doorgaande leerlijnen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12
jaar.

Pouwels /
Schutte

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

1

20.30 Bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed Leusden’ en
partiële herziening beheersverordeningen
21.15
Het Parapluplan heeft als doel om bij plannen voor sloop aan
deze objecten, waarbij waardevolle cultuurhistorische
elementen verloren gaan, in gesprek te raken met
eigenaren/bewoners. Om zoveel mogelijk van het meer unieke
cultureel erfgoed (de cultuurhistorische elementen) te
behouden om de huidige en toekomstige generaties een beeld
te geven van het verleden. Daarnaast is het doel om de
overige karakteristieke bebouwing in beeld te brengen, zonder
dat hiervoor een regeling wordt ingericht.
Met het plan is een actuele momentopname ontstaan van de
staat van het cultureel erfgoed in Leusden. Hierdoor zijn we
niet meer afhankelijk van de (gedateerde) informatie uit het
M.I.P.
Op 18 april 2019 heeft de raad met de motie ‘Inwoners aan zet
bij cultureel erfgoed’ nadere kaders meegegeven waaraan het
plan voor het cultureel erfgoed zou moeten voldoen.
Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)
21.15 Informatieronde met woordvoerders over financiële stukken
gemeente
22.00
Tijdens deze ronde gaan de financieel woordvoerders in
gesprek met college en ambtenaren over
- RV Jaarstukken 2019;
- RV Voorjaarsnota 2020;
- RV Kaderbrief 2021.
Het gesprek biedt ruimte voor duiding, achtergrond en
technische vragen.

Van
Beurden /
Leijenaar
en Vader

Pouwels /
Schutte

College

Roskam /
Jansen

Dit gesprek vindt plaats in de raadzaal, en wordt uitgezonden
via de livestream.
** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

2

