
Uitwisseling 22 november 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. 

Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. U kunt de opname opvragen bij de griffie. 
Aansluitend wordt de gemeenteraad van 8 november voortgezet vanaf 21.30 uur in de raadzaal.

20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (Parallelsessie R.35/36)

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Ruimte

20.00
- 
20.30

Maanwijk – stedenbouwkundig plan 
"Heijmans vastgoed (HVG) heeft zich vorig jaar bij de gemeente 
gemeld met een bouwinitiatief voor woningbouw Maanwijk. Het 
plangebied betreft het “kopje van Leusden Zuid” en wordt omsloten 
door de Maanweg, Groene Zoom, De Roo van Alderwereldlaan en 
de noordrand van de woonwijk Leusden Zuid. Het plangebied is nu in 
agrarisch gebruik en ligt binnen de zogenaamde provinciale rode 
contour. 
De gemeente mag daar onder nader in te vullen randvoorwaarden 
medewerking verlenen aan functiewijziging naar wonen. Het college 
van B&W heeft haar kaders en ambities voor een nieuwe woonwijk in 
dat gebied in een kadernota vastgelegd. 
Die nota biedt houvast voor Heijmans bij de verdere planuitwerking 
van Maanwijk. Heijmans is daarna aan de slag gegaan met het 
opstellen van een concept stedebouwkundig plan. Tevens hebben zij 
gezet in een participatieproces met direct omwonenden. Voordat het 
participatieproces verder de buurt (i.c. Leusden-Zuid) wordt 
opgestart, willen wij de raad graag informeren en consulteren over de 
stand van zaken van het concept stedebouwkundig plan en het 
communicatieproces. 

R.35/36

20.30
 – 
21.15 

De korf alternatieve scenario's Kiel



Raadsvergadering
Voortzetting gemeenteraad 8 november 2018, om 21.30, raadzaal
Vergadering is op 9 november 2018 om 00.13 uur geschorst.

Agenda 

12. Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie Vreemd-4 GL-PvdA, SP over arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen
Verzoekt het college:
- te onderzoeken hoe, binnen de wettelijke kaders van de aanbestedingsregels, 

de gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de van toepassing zijnde primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden beter en concreter kan borgen; 

- en de raad daarover te informeren.

Motie Vreemd-5 GL-PvdA over Kinderpardon
Verzoekt het college:
- bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep 

kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon; 
- in sociale of lokale media aandacht te schenken aan het gedane pleidooi voor een eerlijk 

Kinderpardon; 
- de raad zo snel mogelijk over de verrichte acties van het college te informeren.

Motie Vreemd-6 GL-PvdA over Samenlevingsakkoorden
Verzoekt het college:

 de raad een concreet procesvoorstel voor te leggen over de wijze waarop de verschillende 
samenlevingsakkoorden tot stand komen, waarbij aandacht voor: 

o de methodes die gehanteerd worden om tot breed gedragen akkoorden te komen;
o het duidelijk benoemen van de kaderstellende en controlerende rollen van de raad 

in het hele proces;
o het periodiek en zorgvuldig informeren van raad en samenleving; 

 na afloop het bereiken van de doelen en de processen waarlangs ze tot stand zijn 
gekomen te evalueren. Waarbij ook geëvalueerd wordt of en hoe de akkoorden hebben 
bijgedragen aan  bestuurlijke vernieuwing.

Motie Vreemd-7 CU-SGP, D66, SP over Proces Samenlevingsakkoorden
Draagt het college op:

- het proces van de samenlevingsakkoorden open op te starten. Dat wil zeggen het proces 
gelijktijdig op te starten met alle partijen om zo samen doelen, kaders en afspraken op te 
stellen;  

- In het proces de raad en samenleving te ondersteunen in het gezamenlijk voorbereiden 
van de akkoorden, met de inzet om het hamerstukken te laten zijn in de raad;

- in het proces de raad volledig mee te laten participeren in het proces en ook mede de 
inhoud te laten bepalen;

- in het proces de methode  toe te passen dat zowel de stem van de meerderheid als die van 
de minderheid wordt meegenomen in de besluitvorming (deep democracy). Dit geldt voor 
alle betrokken, van maatschappelijke organisaties en partners tot inwoners en de 
verschillende raadsleden; 

- voor elk samenlevingsakkoord een stuurgroep in te richten waarin raadsleden, collegelid, 
ambtenaren, betrokken organisaties en inwoners zitting hebben onder leiding van een 
onafhankelijke procesbegeleider;

- de stuurgroep als rol heeft de voortgang van het proces te monitoren.

13. Sluiting met spiegelend raadslid


