
Terugkoppeling Informatieavond 20 februari 2020

RV Nota Grondbeleid
De behandeling in de Informatieronde levert enkele technische wijzigingen op, in verband 
met spel en schrijffouten. 
Toezegging Wethouder Vos om de spel- en schrijffouten voor 5 maart te corrigeren. 

Daarnaast wordt gewezen op inconsistenties en onduidelijkheden in voorstel en nota:
- Wijze informeren raad: pag. 5 raadsvoorstel vs. bijlage 3
- Wijze boeken van opbrengsten verworven gronden (winst/verlies)

Toezegging Wethouder Vos om tekstvoorstel amendement conform strekking van het 
voorstelde beleid uiterlijk 5 maart aan de raad ter beschikking te stellen.  

Er is verheldering nodig op het vestigen van voorkeursrecht. 
Wethouder geeft aan dat als je als gemeente regie wilt houden kan dat alleen vanuit 
grondeigendom. 
Toezegging wethouder Vos om deze paragraaf te verduidelijken. 

Raadsleden dringen aan op het aanpassen van de vermelding “vertrouwelijk voorstel”. 
Toezegging wethouder Vos om dit te doen. 

Verder waren er vragen over het betrekken van grondeigenaren in de waardestelling, 
hanteren van waardestelling en marktwaardes. Is de deskundigheid op dit gebied geborgd. 

Uiterlijk 5 maart geven de fracties aan of zij dit als hamerstuk of bespreekstuk willen 
agenderen. 

RV Organisatieontwikkeling 
De raadsleden stellen vragen bij

- de keuze om te investeren in topmanagement en niet in handen op de vloer. Hoe 
wordt de werkdruk ontlast?

- het verschil in inzicht tussen OR en bestuur over de strategische adviseurs. OR hecht 
belang aan basis op orde. Is er in de toekomst voldoen inhoudelijke expertise? 

- omvang van de maatregelen. Kan er niet meer volgorde worden aangebracht?
- werkdruk in relatie tot de samenwerking BLNP. Hoe wordt deze belasting opgelost?
- het verschil tussen werkdruk en taakonvolwassenheid?
- incidentele plakken zouden structureel werk kunnen worden. Hoe afgeschaald.
- hoe blijft er ruimte voor de ambities van de gemeente.
- sturingsinformatie raad en meetinstrumenten. Hoe kan raad oordelen over het 

voorstel?

Uiterlijk 5 maart geven de fracties aan of zij dit als hamerstuk of bespreekstuk willen 
agenderen. 

RV Visie recreatie & toerisme ‘Midden in het midden van het land’
De behandeling van het raadsvoorstel levert enkele vragen op zoals:

- Waar de visie is van de gemeente?
- Waarom het nu opgepakt wordt?
- Voor wie is de visie bedoeld? 
- Wie is er betrokken bij de visie?
- Wat de behoefte is?



- Zijn er extra kosten bij de 0.5 fte die nodig is voor de structurele uitbreiding van de 
formatie Recreatie en Toerisme?

- Hoe kan de gemeente Leusden het succes van het plan meten?

Het raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 12 maart. 
 


