Aangenomen moties
Datum

Onderwerp

gewenste actie

43 14-dec-17

Motie M-9.1 Diftarproof

45 6-jul-18

Motie 4.8

Verzoekt het college:
Van Beurden
• Leusden bij VANG-Support, programma van Stichting NVRD en RWS
Leefomgeving, aan te melden voor een kortlopend advies om Diftarproof maximaal
vorm te geven zowel in het buitengebied als in de woonkernen;
• in overleg met partners, de Groene Belevenis, Opgeruimd Leusden,
Milieuorganisatie CML, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties met een
publieksfunctie, invulling te geven aan restafvalpreventie en optimaal hergebruik van
vrijkomende grondstoffen
Verzoekt het college:
Kiel
• Intensief te sturen en te interveniëren op de wachttijden, zodanig dat landelijk
geaccepteerde normen worden behaald.
• De raad elk kwartaal te informeren over de wachttijden en de voortgang, totdat de
normen structureel worden behaald.

42 6-jul-17

Motie 4.5 Bezuiniging
onderhoud speelveldjes

39 15-jun-17

Motie vreemd - advies Syntus Verzoekt het college:
vervoersplan
1. aan Syntus inzake het concept-vervoerplan 2018 namens de gemeenteraad te
adviseren dat er (weer) een lijnennet wordt gerealiseerd, dat wordt gekenmerkt door
een evenwichtige mix van een verbindend en ontsluitend net, overeenkomstig de
oude lijnen 77 en 78 (desnoods in een iets lagere frequentie) en met inachtneming
van de vervoersbehoefte inzake bedrijventerrein De Horst;
2. aan Syntus te verzoeken met een vertegenwoordiging van college en raad en
relevante belangengroeperingen in gesprek te gaan over de mogelijkheden hiertoe
vóórdat het vervoerplan bij de provincie wordt ingediend;
3. de gedeputeerde in cc te informeren over bovengenoemd advies en verzoek.

Verzoekt het college:
• in gesprek met inwoners het aantal speelvelden in de buurt en de inrichting van
deze speelvelden te bepalen;
• daarbij aandacht te geven aan ontmoetingsplekken voor meerdere generaties;
• daarbij actief in te zetten op vernieuwing van het speelbeleid;
• de raad te informeren welke plekken met welke kwaliteit we in stand houden;
• als daarvoor aanvullend budget nodig is terug te komen naar de raad.

Verantwoordelij planningsk
datum

Vos

Ruimte voor opmerkingen

Wijze van afhandeling

In het kader van de nieuwe
uitvoeringsperiode Opgeruimd Leusden
(2018-2022) zal dit de komende periode
worden opgepakt.

De samenwerking met maatschappelijke partners is opgenomen in het
uitvoeringsprogramma van Opgeruimd Leusden en in de activiteiten van de
gemeente ten aanzien van optimalisatie van afvalscheiding. Aanvraag VANG
support wordt deze zomer gedaan.

Presidium
verzoekt hier
een datum
voor af te
geven.

Opnieuw toegevoegd; presidium 30 januari In een memo is opgenomen hoe het college omgaat met deze motie. De memo
2018.
is 22 mei verstuurd aan de griffie.

Voorjaar 2018

De nieuwe raad zal in de Uitwisseling van Is opgenomen op de concept- agenda voor de Uitwisseling van juni 2018.
juni worden bijgepraat over het onderhoud
van de speelveldjes.

Vos

Begin maart 2018 hebben Gedeputeerde
Staten ons een brief gestuurd met de
kernboodschap dat het voor de provincie
niet mogelijk en niet wenselijk is om in te
gaan op de door de gemeente gewenste
wijziging van de lijnvoering. Tevens wordt
aangetekend dat de onderhandelingen
over een mogelijke pilot worden
aangehouden en dat de provincie samen
met Leusden op zoek wil naar
maatwerkoplossingen voor kwetsbare
reizigers.

Op 22 maart heeft uw raad een brief naar GS gestuurd waarin de oproep wordt
gedaan te bevorderen dat de jurist van de gemeente en de jurist van de
provincie op korte termijn in een open dialoog met beschikbaarheid van alle
gegevens proberen tot een eensluidende conclusie te komen met betrekking tot
de aanbestedingsrechterlijke kant van de door Leusden voorgestelde
alternatieve lijnvoering. In dezelfde brief wordt tevens aangedrongen op een
gesprek met de nieuwe gedeputeerde de heer D. Straat. Op deze brief is op 9
april een reactie ontvangen. Kernboodschap daarin is dat de provincie het niet
mogelijk acht en ook niet wenselijk vindt om in te gaan op de de gemeente
gewenste wijzigingen van de lijnvoering.
Verder hebben wij Syntus (opnieuw) gevraagd om in het vervoerplan voor het
jaar 2019 rekening te houden met de bij herhaling geuite Leusdense wensen.
Op 8 mei heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen de wethouders Vos
en Van Beurden enerzijds en gedeputeerde Straat waarin de inhoud van de
brief van 9 april centraal stond.
Door de gedeputeerde werd afhoudend gereageerd op de gemeentelijke wens
om de bussen weer door de woonwijken te laten rijden.
Wat nog wel een bespreekbare optie lijkt te zijn is een pilot waarbij het zuidelijk
deel van Leusden-centrum (de oude route van lijn 77) alleen overdag in een
halfuurdienst wordt gereden. Hier willen we graag een vervolg aan geven. In dat
kader zal het kostenaspect zeker aan de orde komen.
Via een memo zullen wij de raad binnenkort uitgebreider over dit onderwerp
informeren

36 10-11-2016

Begroting 2017-2020

1. voor wat betreft het probleem van het ontbreken van goede
onkruidbestrijdingsmiddelen mee te participeren in bovengemeentelijke (of VNG)
initiatieven die er zijn;
2. gezamenlijk met andere gemeenten op zoek te gaan naar efficiënte en
milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen;
3. indien nodig ook Leusden te laten participeren in proefprojecten.

Vos

Toezeggingen

groen is nieuw;
rood is verwijderen

Datum

gewenste actie

R=Raad;
I=Info;
P= presentatie
Verantwoordelij planningsk
datum

Onderwerp

De medewerker Groen volgt alle
ontwikkelingen op de voet. Op dit moment
zijn er nog geen goede alternatieven
voorhanden. Ook in een aantal pilots is nog
geen zicht op concrete resultaten. Wij
blijven de ontwikkelingen volgen en zullen
de raad informeren als er concrete
resultaten zijn te melden.

Ruimte voor opmerkingen

Wijze van afhandeling

I

24-mei-18

GBLT Jaarrekening 2017 en
Kadernotitie 2019

Wethouder Vos zegt (Leusdense) cijfers toe over afname bezwaren.
Wethouder Vos gaat kijken wat hij kan betekenen ten aanzien van deze klacht.
Wethouder pakt suggestie op om inwoners halverwege het jaar te informeren over
hun verbruikskosten tot nu toe t.a.v. aanbieden restafval.

Vos

I

24-mei-18

Verbonden partijen

Bouwmeester

u

17-mei-18

A-stukken 26 april

Burgemeester Bouwmeester de raad te informeren over de rol van politie en
brandweer in het vervolg van de plaatsing AED’s/hartslag.nl.
A.4 memo college zienswijzennota instelling parkeerschijfzones Hamershof,
voorgenomen formele verkeersbesluit (waarin de overgenomen zienswijzen zijn
verwerkt) en afschrift brief aan indieners zienswijzen
Wethouder Kiel informeert raad over status van het verkeersbesluit
parkeerschijfzones.

u

17-mei-18

A-stukken 8 maart

u

17-mei-18

u

17-mei-18

u

17-mei-18

r

1-feb-18

r

1-feb-18

u

16-okt-17

u

31-aug-17

Passend onderwijs

Wethouder van Beurden zegt toe de raad te informeren over hoe vaak er inzet nodig Kiel
is richting ouders, en hoeveel thuiszitters er in Leusden zijn.

r

6-jul-17

RV Voorjaarsnota 2017

Raad spreekt uit volgend jaar te streven naar samenleving aan tafel bij
voorjaarsnota.

Raad/Presidium

mei/juni 2018

r

6-jul-17

RV Jaarrekening 2016

Wethouder Dragt zegt toe voor volgend jaar de communicatie scherp in de gaten te
houden en in te zetten op verbetering.
Wethouder Dragt zegt overzicht toe van bij en aframingen (inzake niet gehaalde
taakestellingen).

Vos

mei/juni 2018

A.8 memo college toelichting financieel kader Huis van Leusden
Wethouder van Beurden gaat na wanneer het onderzoek naar de
asbestverwijderingskosten is afgerond.
A-stukken 8 maart
A.3 beantwoording schr. vragen fractie VVD brandbrief van de Grasboom
Wethouder Van Beurden zegt toe de raad te informeren na “de zachte landing” van
de nachtzorg . Tevens informeert hij raad over de status van het overleg van 17-52018 (hij was er niet bij aanwezig).
A-stukken 8 maart
A.5 memo college toezegging raadsvraag Passend onderwijs en thuiszitters
Wethouder Van Beurden informeert raad via RIB met welke frequentie deze cijfers
worden opgesteld.
A-stukken 8 maart
A.6 raadsinformatie verleende omgevingsvergunningen 2018-01
Wethouder Vos zegt toe mogelijkheid te onderzoeken om te komen een actueler
overzicht in de RIB.
Actualiteiten - Kosten
Wethouder Van Beurden streeft er naar om voor uitwisseling 5-2-18 de kosten van
verlengde jeugdzorg
verlengde jeugdzorg op rij te zetten.
Oprichten coöperatie GGDrU Toezegging wethouder Overweg:
Binnen de systematiek van GGDrU is het haast onmogelijk om de raad middels
schriftelijke rapportages geïnformeerd te houden over het digitaal dossier. Hij zegt
toe dat de directeur GGDrU in juni de voortgang komt toelichten. Verder zal hij de
raad actief informeren uit algemeen bestuur van GGDrU.
Beleid cultureel erfgoed
Toezegging wethouder Van Beurden om in het raadsvoorstel ook een publieksversie
van de cultuurhistorische waardekaart en van het parapluplan mee te nemen.

Kiel

Het collegebesluit over de instelling van blauwe zones in de Hamershof heeft
geen externe werking. Volgens het bestuursrecht is een besluit pas een formeel
besluit nadat het op de wettelijk voorgeschreven wijze openbaar bekend is
gemaakt. En dat is met dit blauwe zonebesluit nog niet gebeurd; het
verkeersbesluit is dus (nog) niet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit houdt
tevens in dat er niets hoeft te worden ingetrokken. De bewoners die een
zienswijze hadden ingediend hebben een brief ontvangen waarin wordt
meegedeeld dat dit onderwerp over de zomervakantie heen wordt getild.

Van Beurden
('18)

Loopt, uiterlijk 15 juni 2018 (overdracht
casco aan de gemeente) is hier
duidelijkheid over.

Van Beurden
('18)

Van Beurden
('18)

eerst volgende
RIB

Vos

10-7-1905

Van Beurden

5-2-2018

Kiel

planning volgt

Van Beurden

laatste kwartaal Voor de ontwikkeling van een digitale en
'18
interactieve publieksversie zal aan de raad
middels nieuw beleid in 2018 een bedrag
tussen de 10-15.000 euro worden
gevraagd
jan-18
Beantwoord via memo van 2 mei 2018, op 17 mei behandeld in de Uitwisseling

Dit is niet gelukt voor de uitwisseling van 5 februari. De raad is geinformeerd in
de RIB 2018-03
De directeur van de GGDrU komt in september.

Voorstel aan Presidium: opdracht aan
nieuwe raad om deze wens uit te werken.
Wellicht is combinatie mogelijk met de
uitkomsten van de evaluatie Samenleving
Voorop
De jaarstukken 2017 zijn in concept
gereed. Aanbiedingsbrief is aangepast.
Overzicht monitor bezuinigingen is
opgenomen in de app bij de tegel
Alg.dekkingsmiddelen.

Laten staan als reminder.

De jaarstukken worden dit jaar voor de 1e keer via de begrotings-app
(pepperflow) aangeboden. Raadsvergadering juli 2018.

P

2-2-2017

Presentatie Werk&Inkomen

Wethouder Dragt zegt toe paragraaf lokale initiatieven uit te breiden.

Kiel

volgende
monitor

Dit betrof een paragraaf in de separate rapportage Werk en Inkomen. Informatie
over Werk en Inkomen wordt in principe integraal opgenomen in de rapportage
Sociaal Domein. Er zal worden gezocht naar de wijze waarop de raad
geïnformeerd kan worden over de lokale initiatieven. De volgende monitor
verschijnt in december 2018.

Schriftelijke vragen
Datum

Fractie

Onderwerp

Verantwoordelij planningsk
datum

Ruimte voor opmerkingen

Wijze van afhandeling

