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Aangenomen moties
2018-06 13-sep-18 Motie 6.11 Duurzame bovenwijse voorzieningen Verzoekt het college:

• in de nota aan te geven dat de voorzieningen klimaatrobuust gemaakt kunnen 

worden;

• hierbij de aspecten hitte, waterkwantiteit en waterkwaliteit, biodiversiteit ten minste 

meeneemt;

• de uitkomsten van de hittestresstest hierbij te betrekken;

• zo mogelijk de kosten hiervoor op te nemen in de nota;

Vos tweede 

kwartaal 2019

F. Michiels / M. 

Langerak

Middels op stellen Nota Kostenverhaal 2019

2018-05 13-sep-18 Motie 6.9 Manifest "oog voor elkaar" Verzoekt het college:

• het “manifest oog voor elkaar” of de intentie van het manifest onderdeel van de 

aanpak verward gedrag te laten zijn;

• de komende jaren de samenleving informeert over omgaan met verward gedrag en 

scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengt;

Beurden vierde kwartaal 

2018 

S.C. Rijneveld Onderdeel van de nota de verwarring voorbij die in november 2018 door het 

college wordt vastgesteld en de raad  wordt geinformeerd tijdens een 

uitwisselling. 

2018-04 13-sep-18 Motie 6.2 afschaffen hondenbelasting Roept het college op om:

voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 in maximaal 10 jaar, 

gefaseerd, af te schaffen;

Vos vierde kwartaal 

2018 

R. Reemst Bij de begroting 2019 en in de verordening hondenbelasting 2019 is uitvoering 

gegeven aan de eerste stap van de afschaffing van de hondenbelasting. De 

tarieven zijn met 10% verlaagd.

2018-03 13-sep-18 Motie 6.1 Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk 

apparaat

Draagt het college op:                                                                                 • de raad 

periodiek, minimaal jaarlijks, te voorzien van informatie waarmee hij kan sturen op de 

balans tussen prestatie-indicatoren, kosten en risico’s ten aanzien van de formatie;

Willemien de 

Graaf/ Bert de 

Brouwer

n.n.b.  

Toezeggingen groen is nieuw; 

rood is verwijderen

R=Raad;

I=Info; 

P= presentatie
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u 8-okt-18 Uitwisseling GBLT Wethouder Vos zegt toe de analyse van GBLT over de toegekende bezwaren, de type 

bezwaren en de trends daarin, te delen met de raad.

Vos vierde kwartaal 

2018

R. Reemst De raad zal hierover in november of december via een memo worden 

geïinformeerd. 

u 8-okt-18 Uitwisseling GBLT Wethouder Vos zegt toe schriftelijk te beantwoorden of het mogelijk is verschillende 

belastingtarieven toe te kennen voor duurzame en niet-duurzame woningen en 

wanneer dit niet mogelijk is de raad te informeren welke andere mogelijkheden er zijn 

om te voorkomen dat inwoners die investeren in duurzaamheidsmaatregelen daardoor 

een hogere belastingdruk krijgen.  

Vos vierde kwartaal 

2018

R. Reemst De raad zal hierover in november of december via een memo worden 

geïinformeerd. 

u 20-sep-18 A-stuk A.3 woningbouw Lisidunahof Wethouder Van Beurden zegt presentatie toe. Van Beurden Een presentatie over de voortgang (en 

inhoud) van de woningbouw rond 

Lisidunahof staat gepland voor de 

uitwisseling van januari 2019

u 20-sep-18 RIB - nieuwe inzamelen Wethouder v.Beurden stuurt cijfers over sorteren. Van Beurden onderzoekt of 

systeemfout in weegsysteem milieustraat opgelost kan worden. 

Van Beurden voorjaar 2019 H. Boer Sorteeranalyses en gegevens over vervuiling van grondstoffen worden betrokken 

bij de evaluatie Nieuwe Inzamelen, eerste helft 2019. Er is geen sprake van een 

systeemfout bij de weegsystemen op de milieustraat. 

u 20-sep-18 Rapportage Soc Dom Heragendering Rapportage Soc Domein Presidium ?? griffie

r 27-sep-18 Voorber.kosten Ruimtelijke projecten Wethouder Vos zegt toe om bij nieuwe ontwikkelingen deze toe te laten voegen aan 

de nu voorliggende lijst. 

Vos continu M. Langerak Conform raadsvoorstel: op het moment dat het college instemt met nieuwe 

ruimtelijke projecten waarvoor voorbereidingskosten worden geactiveerd, dan 

wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld via de 

Raadsinformatiebrief. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd bij de 

jaarlijkse actualisatie grondexploitaties en de jaarrekening.

r 27-sep-18 Ontw.BPL 't Spieghel Wethouder Van Beurden zegt toe om de aarden wal groen en ecologisch aan te 

leggen. 

Van Beurden A. Hakvoort Met de initiatiefnemers is een anterieure 

overeenkomst (AO) afgesloten. In de AO is 

een beplantingsplan opgenomen. Het 

eindbeeld van de grondwal is dat er over 5 

jaar een uitgegroeid gesloten bosplantsoen 

staat van minimaal 3 meter hoog waarbij 

een evenwichtige soortenverdeling van 

circa 20 soorten aanwezig is.

De uitvoering is geregeld via een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het 

bestemmingsplan 't Spieghel - zuidrand Ursulineweg.

i 6-sep-18 RV Verlengen beleidskader Sociaal Domein 2017-2018
Wethouder Van Beurden zegt toe binnenkort (uiterlijk in het vierde kwartaal van dit 

jaar) met de processtappen omtrent de samenlevingsakkoorden te komen. 

Van Beurden 1-dec-18 De aanpak van de Samenlevingsakkoorden heeft plaatsgevonden in de 

Uitwisseling van oktober. 

r 12-jul-18 Actualiteiten Wethouder Van Beurden zegt toe de raad na 28 augustus te informeren over de 

aanvraag in Regio Amersfoort-verband naar beschikbare middelen Schouten voor 

sterke regio’s. 

Van Beurden derde kwartaal D. Stolker/H. 

Boer

De raad is via een separaat memo 

geinformeerd. 

Na 28 augustus zal hier meer over bekend zijn. De raad zal middels een separaat 

memo worden geinformeerd. 

i 28-jun-18 RV Wijziging APV Leusden art 2:79 Woonoverlast Als APV is ingevoerd treedt burgemeester in overleg met fractievoorzitters over hoe de 

raad wordt meegenomen.

Bouwmeester afspraak met de fractievoorzitters is ingepland. Tijdens dit overleg wordt ook dit 

onderwerp meegenomen. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder Vos stuurt de raad een overzicht met destijds begrote kosten 

samenwerking BNLP, de situatie nu en de verwachte cijfers. 

Vos 1-11-2018 P. Koops In de RIB van november zal de raad hierover geinformeerd worden. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder van Beurden informeert de raad over de warmtemaatregelen op de 

schoolpleinen, en evalueert met de scholen of deze maatregelen voldoende werken. 

Van Beurden K. van Dijk In september is de raad middels een memo geinformeerd worden. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder van Beurden zegt toe zichtbaar te maken voor de raad welke besparingen 

de Led-verlichting opleveren voor de energierekening. 

Van Beurden najaar R. Schimmel Op grond van de huidige gegevens wordt er 

ruim 60% bespaard op stroomkosten. 

via memo aan raad

i 28-jun-18 RV Voorjaarsnota 2017 Wethouder van Beurden neemt in de evaluatie afvalverwerking een paragraaf met de 

hoeveelheid dumping van afval op. 

Van Beurden voorjaar 2019 H.Boer Deze informatie komt in het eerste halfjaar 2019. Een inventarisatie van alle 

"sluiproutes" wordt bij de evaluatie betrokken.



u 14-jun-18 RIB - Voortgang renovatie Hamershof Wethouder Kiel laat mogelijkheden openbare toiletten uitrekenen en legt opties voor 

aan de raad. 

Kiel C. Rotgans Het is niet mogelijk om nog een openbaar 

toilet te plaaten in de 1e fase van de 

herinrichting van openbare ruimte van het 

"Hart van Leusden" De kosten voor de 

aanleg van een openbaar toilet in de 2e of 

3e fase van de herinrichting worden in 

beeld gebracht. Tevens wordt er een 

onderzoek verricht of het mogelijk is om 

naast het gebruik in het gemeentehuis ook 

ondernemers bereid te vinden hun toiletten 

beschikbaar te stellen. (Mark ter Bals)

r 7-jun-18 Actualiteiten Wethouder van Beurden zegt toe de problemen rondom afvalinzameling (files bij de 

inzameling, betalingsproblemen met sommige bankpassen, dumpen van afval in 

containers in het buitengebied) mee te nemen in de evaluatie afvalinzameling en hier 

in september de raad over te informeren. 

Van Beurden voorjaar 2019 H. Boer In de eerste helft van 2019 , na het eerste volledige kalenderjaar Nieuwe 

inzamelen met diftar, wordt een evaluatie uitgevoerd, waarna de raad 

geinformeerd wordt. In de RIB van september 2018 wordt de raad geinformeerd 

over de aanpak van de opstartproblemen / kinderziektes bij de toegang tot de 

milieustraat.

I 24-mei-18 Verbonden partijen Burgemeester Bouwmeester de raad te informeren over de rol van politie en 

brandweer in het vervolg van de plaatsing AED’s/hartslag.nl.  

Bouwmeester P. Folkerts De raad is in de RIB van september geinformeerd. 

u 16-okt-17 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. 

Van Beurden deze stond op 

laatste kwartaal 

'18- dit schuift 

door naar 

voorjaar 2019

D Vader Voor de ontwikkeling van een digitale en 

interactieve publieksversie zal aan de raad 

middels nieuw beleid in 2018 een bedrag 

tussen de 10-15.000 euro worden gevraagd 

Er wordt gekeken hoe dit vormgegeven kan worden. Informatie hierover volgt.

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 Griffie 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

Laten staan als reminder. 

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

k

(plannings-(

datum

Behandelaar Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

2-nov C.1 schr. vragen fractie VVD - Japanse duizendknoop 1-12-2018


