
Uitwisseling 14 juni 2018 
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. 

Deze avond zijn er ook twee parallelle sessies in het kader van “Lessen aan de raad” over. 
Tenslotte vindt de bespreking van de RIB en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. U kunt de opname opvragen bij de griffie.

20.00 – 22.00 uur Lessen aan de raad (raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
Ruimte

20.00 
-
21.30

Lessen aan de raad:

- Begroting, kaders en Planning en Control cyclus
De raadsleden worden meegenomen in de begroting, 
budgetrecht, de financiële spelregels zoals die door de 
raad zijn vastgesteld en de financiële documenten die de 
raad over een jaar vaststelt. 

- De jaarrekening; verantwoording op beleid  en 
financiën (door BDO accountants)

De raadsleden krijgen een uitleg over hoe je een 
jaarrekening kunt lezen, wat daarin staat en waar de 
raadsleden op moeten letten bij de beoordeling daarvan. 
Ook gaat de accountant kort in op zijn taak, rol en 
verantwoordelijkheid en schetst hij toekomstige 
ontwikkelingen rondom de accountantscontrole.

- Grondbeleid: kaders, instrumenten en 
grondexploitaties

De betekenis van het grondbeleid voor het realiseren van 
de ruimtelijke opgaven (bijvoorbeeld woningbouw) wordt 
geschetst.  Ook wordt nader ingegaan op de spelregels 
in de vorm van beleidskaders die de raad heeft 
vastgesteld en waar je die kunt vinden.

Vos …/… Raadzaal

21.30 
- 
22.30

Ondermijning & Veiligheidscijfers Leusden

De burgemeester wil graag de gemeenteraad van 
Leusden informeren over het ondermijningsbeeld 
wat in Leusden zal worden opgesteld in 2018 en ook 
over de laatste stand van zaken rondom de 
veiligheidscijfers in Leusden. Dit naar aanleiding van 
het speerpunt wat is opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord:
het inzetten op het tegengaan van ondermijning en 
het veilig houden van Leusden. 
Middels een presentatie van de politie en  het RIEC 
(Regionaal Informatie en Expertise Centrum) wordt 
u geïnformeerd

Bouwmeester …/… Raadzaal



20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (V10)

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Ruimte

20.00 
-
20.45

Spelen 
Uitvoering van de motie “Bezuiniging op het 
onderhoud van speelveldjes”: het gesprek met 
inwoners, ontmoetingsplekken voor meerdere 
generaties, vernieuwing van het speelbeleid;
de raad informeren welke plekken met welke 
kwaliteit we in stand houden.

Vos …/… V10

Lessen aan de raad (V10)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
Ruimte

20.45
–
21.30

Lessen aan de raad: Ambtelijke organisatie

Wij geven u graag een kijkje in de keuken van de 
ambtelijke organisatie. Met de lessen aan de raad gaan 
we in op de organisatie-opbouw, onze 
samenwerkingspartners, en waar we naar toe willen als 
organisatie. Ook de context en achtergrond van 
Samenleving Voorop en de ontwikkeling van de start tot 
nu komt aan bod. Als u de ambtelijke organisatie nog niet 
zo goed kent, wordt dit een interessant onderdeel van de 
avond.

…/… V10

21.45
-
22.30

Lessen aan de raad : ICT en Data

Inwoners willen 24/7 vanuit huis met de gemeente 
contact kunnen hebben: hun openstaande zaken 
raadplegen, nieuwe zaken aanvragen en straks krijgt 
men oriëntatierecht: waar wil ik mij vestigen, hoe staat 
het daar met zwerfvuil, hangjongeren en wat is het 
bestemmingsplan? Is die informatie wel veilig? Wordt de 
privacy gewaarborgd? Wat staat er de komende jaren te 
gebeuren? Gemeente Leusden kan dit niet allemaal 
alleen. De gemeente werkt hierin  samen met 
Bunschoten, Nijkerk en Putten.

Kiel …/… V10



22.30 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter:  Pouwels
Griffier: 

Onderwerpen RIB Reeds geagendeerd op

Toezegging inzicht inkosten verlengde jeugdhulp n.v.t.

Energietransitie n.v.t.

Huis van Leusden n.v.t.

Voortgang renovatie Hamershof Informatieavond 28 juni 2018
Raadsvergadering 12 juli 2018

Overwegingen en besluit om project 
“verplaatsing bibliotheek” te stoppen

n.v.t

Uitbreiding ABZ diervoeding n.v.t.

Lijst A-stukken Raad 7 juni 2018
A.1 memo Afronding ontvlechting en aankoop sportzaal MFC Antares
A.2 memo Weeghuisje Hessenweg 206t, Achterveld financiering
A.3 brief uitstel blauwe zones Hamershof
A.4 memo De Groene Belevenis
A.5 memo wachttijden reguliere jeugdzorg
A.6 raadsinformatiebrief 2018-03 + bijlage
A.7 memo college Vestiging Zorgaanbieder Aanzien Hamersveldseweg 74-76
A.8 memo college Incident MensCentraal
A.9 Nieuwsbrief 3 Hart van Leusden


