
Presentatieavond 30 maart  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 – 22.30 uur presentatierondes (parallel vergaderzaal V10 – naast raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter Ruimte
20.00
-
20.30

Kamp Amersfoort

Kamp Amersfoort wil vernieuwen om speler in het 
doorgeven en bewaken van het oorlogs-erfgoed te 
zijn en te blijven. De raad krijgt nadere informatie 
over het ontwerp, het vergunningentraject en de 
vervolgstappen informeren.

Kamp Amersfoort verzorgt op zaterdagochtend 1 
april a.s. op locatie ook een presentatie van de 
vernieuwingsplannen. Aansluitend is er een 
rondleiding. De raad is hier voor uitgenodigd.  

Van Beurden Lensselink V10

20.30
-
22.00 

Sociaal Domein

Inhoudelijke verdieping en vooruit kijken. 
Centraal staat het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 
2017-2018, dat inzicht geeft in de activiteiten voor 
de komende twee jaar. 
Het uitvoeringsplan Sociaal Domein volgt op 
beleidskaders zoals die door de raad op 15 
december 2016 zijn vastgesteld. 
Verder wordt in gegaan op de persoonsgerichte 
aanpak rondom mensen met ernstig psychische 
aandoeningen. 
Tot slot krijgt de raad een toelichting op de 
Inkoopkaders Wmo en Jeugd 2018. 

Overweg Kramer V10



20.00 – 22.30 uur presentatierondes (parallel raadzaal)

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter Ruimte

20.00
-
20.30  

Presentatie ontwerp bestemmingsplan   
Buitenplaats

In vervolg op de “visie werklocaties Leusden 
2030” is gestart met het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan voor De Buitenplaats. In de 
visie is aangegeven dat in Leusden geen 
behoefte meer is aan nieuwe grootschalige 
kantoren, maar wel aan uitbreidingsruimte voor 
bedrijvigheid. Deze behoefte aan extra 
bedrijventerreinen in de regio Amersfoort, is in 
2016 door de provincie Utrecht onderzocht en 
bekrachtigd in de Provinciaal Ruimtelijke 
Structuurvisie (december 2016). Daarnaast wil 
de provincie in een Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP) de kantoorfunctie op De Buitenplaats 
definitief schrappen.
Op 3 maart is het ontwerpbestemmingsplan 
De Buitenplaats ter inzage gelegd voor 
zienswijzen. Tot vrijdag 13 april 2017 kunnen 
belanghebbenden hun zienswijze indienen. 

Dragt Madiol raadzaal

20.30 
– 
21.00  

Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en 
welstandsnota + burenakkoord 

De presentatie gaat over de ervaringen nieuwe 
werkwijze adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en 
het Burenakkoord, een initiatief om draagvlak in 
te zetten bij afwijken van gemeentelijke regels 
en kaders.

Van Beurden Madiol raadzaal

21.00
-
22.00

Regionale Ruimtelijke Visie

De raad wil via een Brede Maatschappelijke 
Discussie in gesprek met de samenleving over 
“wat is nodig voor het behoud van een vitaal en 
krachtig Leusden na 2025?” 
Hiertoe wordt een aantal scenario’s ontwikkeld. 
In de discussie gaat het niet om het aantal voor- 
of tegenstaanders, maar om de zwaarte van de 
argumenten voor of tegen. Op basis van deze 
argumenten zal het college een integrale 
afweging maken en  op basis hiervan een 
voorstel aan  uw  raad doen. 
De scenario’s worden pas verspreid nadat de 
raad hier op 30 maart 2017 over is 
geïnformeerd. 

Van Beurden
En Dragt

Anten raadzaal



22.00 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken. 

In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers. 

De RIB van maart ‘17 behandelt de volgende onderwerpen:
Onderwerp RIB Reeds geagendeerd op: 

Sociaal Domein 23 maart voortgangsavond
30 maart presentatieavond

Besluitvorming Inkoop Wmo en Jeugdzorg 30 maart presentatieavond
RWA/Amfors nvt
Rapportage Werk en Inkomen nvt
Financiele afronding noodopvang vluchtelingen Nvt
Veiligheidscijfers 2016 Nvt
Monitoren parkeerdruk Nvt
Inloopavond GBLT Nvt
Energieakkoord Leusden Nvt
Interbestuurlijk toezicht Nvt
Vernieuwing Kamp Amersfoort 30 maart presentatieavond 

1 april werkbezoek
Bestemmingsplannen Bedrijvenlocaties/
BPL De Buitenplaats

30 maart presentatieavond 

Voornemen ontwikkeling WSL/Van Wijnen Nvt
Voortgang en eerste resultaten Het Nieuwe Inzamelen Nvt
Ontwikkeling Groot Agteveld (oa dorpsplein) Nvt
Huis van Leusden Nvt
Ontwikkelingen Broedplaats Hoefijze Nvt
Stand van zaken bouw Sport- en turnhal Nvt
Dagbesteding Nvt
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Nvt

Lijst A-stukken  
Raad 22 februari 2017 
A.1 brief college aan provincie over Dienstregeling openbaar vervoer Leusden
A.2 memo budget vervanging ondergrondse afvalcontainers
A.3 beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake sporthal Antares
A.4 beantwoording schriftelijke vragen VVD Leegstand Biezenkamp
A.5 informatie betr. Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van 
bestemmingsplan
A.6 Memo bij Informatieplan 2016 – 2019

Raad 23 maart 2017
A.1 memo beantwoording raadsvragen Antares
A.2 raadsinformatie verleende omgevingsvergunningen 2017-01
A.3 beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP bedrijfsafval
A.4 beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks wet natuurbescherming
A.5 memo college – jaarrekeningsproces
A.6 brief aan college van Wensboom Leusden plus reactie college
A.7 beantwoording schriftelijke vragen D66 deelname HartslagNu.nl


