
Presentatieavond 11 mei  2017

Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen 
van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrond informatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te 
kunnen vervullen; 

 met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel 
gezet worden. 

Na afloop vindt de bespreking van de RIB en A-stukken plaats. 

20.00 – 21.30 uur presentatierondes (raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter Ruimte
20.00 - 20.30 Nieuwe feiten Hamersveldseweg Zuid

Naar aanleiding van actuele, nieuwe feiten ter 
voorbereiding op het voorstel Hamersveldseweg 
zuid (bomen) is op voordracht van wethouder Van 
Beurden dit onderwerp toegevoegd aan de 
presentatieavond. 
Het raadsvoorstel Hamersveldseweg ligt ter 
besluitvorming voor in de raad van 15 juni. 

Van Beurden Den Herder Raadzaal

20.30 – 21.00 Presentatie Rijkswaterstaat knooppunt Hoevelaken
Medewerkers van Rijkswaterstaat verzorgen een 
bondige presentatie over de voortgang van het 
project Knooppunt Hoevelaken. Aan hen is 
gevraagd in te zoomen op de voor Leusden 
relevante aspecten (geluidbelasting, ruimtebeslag, 
grondverwerving, voorkomen/beperken van hinder 
tijdens de uitvoering werkzaamheden) etc. 
Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Van Beurden Den Herder Raadzaal

21.00 – 21.30 Presentatie SRO voortgang renovatie zwembad
In het voorjaar van 2015 heeft de raad besloten 
over te gaan tot het renoveren van het zwembad en 
heeft het college de opdracht gekregen om 
onderzoek te doen naar duurzaamheids-
mogelijkheden. NV SRO heeft de opdracht 
gekregen om de renovatie te coördineren NV SRO 
neemt u in een presentatie mee in het verloop van 
het proces waarbij er o.a. nader wordt ingegaan op 
de benodigde financiën, sluitingstijd, communicatie 
met belanghebbenden en gemaakte keuzes voor te 
nemen duurzaamheidsmaatregelen.

Dragt Van Ginkel Raadzaal

21.30 – 22.00 Presentatie Ikwilwatt
IkWilWatt geeft samen met de partners van het 
Energieakkoord invulling aan het Energieakkoord 
Leusden. In de presentatie wordt de voortgang van 
de lopende programmaperiode, 2015 – 2017, 
weergegeven.

Van Beurden Van Ginkel Raadzaal



22.00 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
Voorzitter: Pouwels Griffier: De Kloe

Onderwerpen Raadsinformatiebrief 21 april 2017
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 

Onderwerp uit RIB Reeds geagendeerd op 

Presentatie voortgang renovatie zwembad presentatieavond 11 mei

Stand van zaken transformatie kantoren Nvt

Blaashal Nvt

Omgevingsvergunning Afas Nvt

Kinderopvang en VVE beleid Nvt

IKC Berkelwijk Nvt

Bouwdriest Nvt

De verborgen tuinen Nvt

Taakstelling statushouders Nvt

Bestemmingsplan Waterlooweg 36 en Paradijsweg 15 Nvt

Rapportage discriminatieklachten 2016 Nvt

Lijst A-stukken Raad 20 april 2017

A.1 beantwoording schriftelijke vragen D66 afvalbakken plein Biezenkamp
A.2 memo college over bedragen risicomonitor
A.3 brief college openbaar busvervoer Leusden-Syntus


