
INFORMATIEAVOND

Agenda  18 oktober 2018 

19.30 - 20.30 uur Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen 
over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. 
Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren 
over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffer@leusden.nl.

20.30 – 21.15 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen 
beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

21.15 – 23.00 uur   Uitwisseling Raadzaal

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
Controleprotocol voor de accountantscontrole 2018
Het college stelt u voor het controleprotocol en het normenkader voor het jaar 2018 vast te 
stellen. De raad is opdrachtgever voor de accountant en geeft in het controleprotocol nadere 
aanwijzingen. Deze betreffen de reikwijdte van de controle, de te hanteren goedkeurings- en 
rapportagetoleranties en het normenkader. Het controleprotocol en normenkader worden elk 
jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

GGDrU ontwerp begrotingswijziging 2019-1
De raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 
2019-1 en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDru als gevolg van de 
herindeling van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam tot de gemeente 
Vijfheerenlanden. 

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:
(vooralsnog geen aanmeldingen) 

20.30 – 21.00 Informatieronde – Parallelsessie R 0.35
Tijd Onderwerp Porte-

feuille
Voorzitter / 
griffier

20.30 
– 
21.00

BP Hamersveldseweg 54
De raad wordt voorgesteld de bouw van een 
appartementengebouw met maximaal 17 appartementen en 
commerciële dienstverlening mogelijk te maken op het perceel 
Hamersveldseweg 54. De vaststelling van het gewijzigde 
bestemmingsplan is erop gericht om extra woningen voor 
seniorenhuisvesting te realiseren, dicht bij de voorzieningen 
van De Hamershof. Er zijn drie zienswijzen ingediend, waarvan 
één zienswijze wordt ondersteund door 50 mede-indieners. 

Van 
Beurden

Roskam/ 
Schutte

mailto:griffer@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/


20.30 – 21.15 Informatieronde – Parallelsessie Raadzaal

Tijd Onderwerp Porte-
feuille

Voorzitter / 
griffier

20.30 
– 
21.15

Begroting 2019-2022
De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2019 - 2022 
van de algemene dienst vast te stellen.

Vos Belt / 
Eissens

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt

21.15 – 23.00 Uitwisseling – Raadzaal

Tijd Onderwerp Porte-
feuille

Voorzitter / 
griffier

21.15 
– 
22.15

Sociaal domein 

De informatie voor deze uitwisseling volgt. 

Van 
Beurden/
Kiel

Van 
Woerdekom 
/ Schutte

22.15
-
23.00

Samenlevingsakkoorden

De informatie voor deze uitwisseling volgt.

College Van Eijden / 
Schutte

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt
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Raadsvergadering
8 november 2018, 20.00 uur, raadzaal

Agenda

1. Opening

2. RV Benoeming fractievertegenwoordiger

3. Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken als zij zich van tevoren hebben aangemeld bij de griffier.

4.       Actualiteiten
Raadsleden kunnen vragen stellen of kort wijzen op van belang geachte actualiteiten
Collegeleden kunnen tevens mededelingen doen.

5. Vaststellen agenda

6. Lijst ingekomen stukken

7. RV Programmabegroting 2019-2022 

8. RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hamersveldseweg 54

14. RV Zienswijzen op ontwerp tracébesluit reconstructie knooppunt Hoevelaken

H A M E R S T U K K E N 

9. RV Controleprotocol voor de accountantscontrole boekjaar 2018

10. RV GGDrU ontwerp begrotingswijziging 2019-1

11. Vaststellen
Notulen gemeenteraadsvergadering 27 september 2018

12. Moties vreemd aan de orde van de dag

13. Sluiting met spiegelend raadslid



Uitwisseling 4 oktober 2018 
 

20.00 – 22.00 uur Uitwisseling (Raadzaal)

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Ruimte

20.00 
-
22.00

Regio Amersfoort Regio 
Amersfoort

/ Schutte Raadzaal



Uitwisseling 8 oktober 2018 

20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (Raadzaal)

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Ruimte

20.00 
-
21.30

GBLT

GBLT heft de gemeentelijke belastingen en geeft 
uitvoering aan de wet WOZ voor de gemeente 
Leusden. Op uitnodiging van de raad komt GBLT 
uitleg geven over de WOZ-waardebepaling en de 
wijze waarop woningen worden getaxeerd. Onder 
andere wordt  besproken hoe ogenschijnlijk dezelfde 
woningen verschillende WOZ-waardes kunnen 
krijgen en hoe het kan dat een woning meer in 
waarde stijgt dan de gemiddelde stijging in een 
gemeente. 

Vos Kramer/De 
Kloe

Raadzaal



Uitwisseling 11 oktober 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 vindt het voortgangsgesprek over de programma’s Leefomgeving en samenleving  
plaats. Tenslotte vindt de bespreking van A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. U kunt de opname opvragen bij de griffie. 

20.00 – 23.00 uur Uitwisseling (Raadzaal)

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Ruimte

20.00 
-
20.45

Presentatie omgevingswet
voor raad, college en organisatie als opmaat naar de 
tweede workshop van Trees van der Schoot waarin we 
inzoomen op de lokale impact/opdrachten die op 
Leusden af komen.

Bakker / de 
Kloe

Raadzaal

20.45
- 
21.45

Voortgang programma Leefomgeving
In de begroting 2018 zijn met u de activiteiten 
afgesproken die het college dit jaar uitvoert. Vanavond 
wordt u bijgepraat over de voortgang van de activiteiten 
in het domein Leefomgeving. 
De beleidsvelden die langskomen zijn:

- Duurzaamheid met de onderwerpen Energie, 
Afval en overige duurzaamheid

- Water en riolering
- Wegen en infrastructuur
- Accommodatie (incl. onderwijshuisvesting)

Per beleidsveld geven we aan hoe we verwachten de 
activiteiten te gaan afronden en de bijzonderheden die 
daarover te melden zijn. 

Van Hell / 
de Kloe

Raadzaal

21.45
-
22.45

Voortgang programma Samenleving
Tijdens deze ‘Voortgangsavond’ wil het college u 
informeren over de voortgang van het programma 
Samenleving. Het programma Samenleving is onderdeel 
van de (programma)begroting 2018. 
Met een ambtelijke presentatie, waarin we terugblikken 
op het eerste deel van dit jaar, wordt u geïnformeerd over 
de voortgang van de benoemde activiteiten. Er is ruim 
gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding 
van de presentatie.

Tolboom / 
de Kloe

Raadzaal

22.45 uur bespreking A-stukken (raadzaal)
voorzitter: Tolboom; griffier: De Kloe

Lijst A-stukken Raad 27 september, vanaf stand van zaken 28 augustus
A informatie van het college ter kennisname



A.8   memo lijnvoering openbaar busvervoer Leusden + bijlagen
A.9   beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP bereikbaarheid Leusden
A.10 memo vertraging werkzaamheden kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-
        Heiligenbergerweg /kostenoverschrijding
A.11 memo plan Rossenberg
A.12 memo bezettingsgraad de Korf

Lijst A-stukken Raad 8 november, stand van zaken 2 oktober
A informatie van het college ter kennisname
A.1 Memo De Groene Belevenis
A.2 Memo Blauwe zones
A.3 Memo Gunning aanbesteding zorgadministratie
A.4 Memo Beantwoording raadsvragen dd. 20 september
A.5 Memo Planning herijking exploitatie bijdrage
A.6 Memo Regiodeals
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