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Uitwisseling

Agenda  5 september  2019
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen 
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrondinformatie, 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. 

Tenslotte vindt de bespreking van de raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 20.30 uur Uitwisseling (parallelsessie raadzaal en 035-036)

20.30 – 21.30 uur Uitwisseling (plenair raadzaal)

21.30 – 22.30 uur Voortgang (plenair raadzaal)

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 
- 
20.30

Voortgang bouwplannen Lisidunahof (raadzaal)
Dit onderwerp staat tevens geagendeerd voor de informatieronde 
van 12 september en besluitvorming in raad 26 september. 

Van 
Beurden / 
Van den 
Bedem

Den Hertog 
/
Schutte

20.00
-
20.30

Beperken van armoede (035/036)
Het beperken van (verborgen) armoede is één van onze 
speerpunten binnen het Sociaal Domein. Samen met 
maatschappelijk partners zijn we daarmee in de afgelopen periode 
aan de slag gegaan. We informeren de raad graag over de 
voortgang en specifiek de campagne Rondkomen in Leusden.

Kiel / 
Mouissie

Van 
Halderen/
De Kloe

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30 
– 
21.30 

Leusdense opgave energietransitie  
Hoe groot is de energie-opgave voor Leusden?  Zijn er makkelijke 
shortcuts om de doelen te halen? Wat betekent het als we zeggen 
dat we in 2040 (of eerder) energieneutraal willen zijn? In het 
eerste deel van de uitwisseling neemt bureau Overmorgen de 
raad mee in dit vraagstuk en krijgt de raad de kans vragen te 
stellen. In het tweede deel vindt er een open gesprek plaats over 
de rol van de gemeenteraad in het voorliggende proces, ook ten 
aanzien van de RES. 

Pas later komt de vraag op tafel “hoe gaan we de nu geschetste 
opgave realiseren?” Dan gaan we het hebben over waar welke 
vormen van opwekken en besparen wel en niet passen en de 
(moeilijke) keuzes die daarbij horen. 

Van Beurden 
/
Swieringa

Tolboom
/
Schutte

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.30 
– 
22.30 

Voortgang: programma Ruimte
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
voorgenomen activiteiten in 2019. In vogelvlucht wordt door alle 
activiteiten heengegaan, waarbij er op enkele zaken (verkeer en 
vervoer, accountmanagement bedrijven en het Hart van Leusden) 

Kramer /
De Kloe
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22.30 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter: Pouwels-Koopman; Griffier: De Kloe

Onderwerpen RIB 19-06 Reeds geagendeerd op

Beantwoording vraag van de raad uitwisseling 9 mei

Er is overeenstemming bereikt inzake de renovatie van het 
resterende deel van het U-Blok.

Phishingsimulatie

Opstart van Mastenbroek 2 dmv vaststelling plan van 
aanpak

Kamerverhuur in Leusden

Rotonde Zwarteweg – Olmenlaan

Sociaal Domein
Jaarverslag toezichtinformatie Kinderopvang 2018

Houtworm in banken Hamershof

Regionale Energiestrategie RES Uitwisseling 5 september
Regio 3 oktober

Evaluatie afvalinzameling

Wethouder Erik van Beurden tekent mee met een nieuwe 
overeenkomst Kleine Landschapselementen.

Schammersteeg 1, functieverandering

Het energieloket in Leusden

Stimuleringslening

Ontwikkelingen woningbouw rond Lisidunahof Ronde 12 september

Interbestuurlijk Toezicht omgevingsrecht, 
Uitvoeringsprogramma 2019 VTH en Milieu en Jaarverslag 
2018

Jaarverslag 2018 Participatieraad Leusden

Lijst A-stukken Raad 10-7-2019 (13 juni 2019 –  4 juli 2019)
A.2 afschrift brief aan gedeputeerde Schaddellee over busvervoer Syntus
A.3 beantwoording schr. vragen D66 ex. artikel 34 Verordening Raadswerk over
      verkeersoverlast Biezenkamp
A.4 memo procesaanpak Tabaksteeg-zuid

Lijst A-stukken Raad 26-9-2019 (8 juli2019 – 3 september 2019  )
A.1 De Biezenkamp
A.2 Raadsinformatiebrief 2019-06
A.3 Memo Collectieve zorgverzekering voor de minima
A.4 memo Statutenwijziging en deelnemersovereenkomst st. Nat. Park Utr. Heuvelrug
A.5 memo Torenakkerweg
A.6 Memo raad PvA mobiliteitsplan
A.7 Bewonersbrief vervolg Parapluplan Cultureel Erfgoed
A.8 Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP inzake huisvesting GBS Het Christal

dieper wordt ingegaan. 
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Wordt nog verder aangevuld tot en met 3 september.



1

INFORMATIEAVOND
Agenda  12 september 2019

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 griffier@leusden.nl.

20.30 – 22.00 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/ 

21.30 – 22.30 uur Dialoogsessie Mobiliteit en bespreking rechtspositie
Aansluitend op de Informatierondes vinden twee besprekingen plaats in werkgroep verband.

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5
Het landgoed Den Treek Henschoten verzoekt om het perceel aan Treekerweg 5 om te zetten naar 
“wonen” met één woning. In 2011 is een convenant gesloten tussen provincie Utrecht, Denk Treek 
Henschoten en gemeente Leusden. Hierin is bouwrecht verleend voor 2000m3, verdeeld over 3 
locaties: ’t Waswater, Zeisterweg en Treekerweg. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de derde 
en laatste locatie. 
De initiatiefnemer gaat deze ontwikkeling aan voor eigen rekening en risico. Met de initiatiefnemer is 
een overeenkomst gesloten waarin de kosten van de gemeente gedekt zijn. Het risico van planschade 
is ondergebracht bij de initiatiefnemer.

RV 1e Bestuursrapportage 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert wettelijk verplichte milieutaken uit voor de 
gemeente ten behoeve van een schone, veilige en duurzame omgeving. RUD Utrecht vraagt de raad 
een reactie (=zienswijze) op de 1e bestuursrapportage 2019. Het college stelt voor geen zienswijze in 
te dienen.

Inwonerstafels Er zijn geen inwonerstafels gemeld. 

20.30 – 22.00 uur Informatieronde – Raadzaal* parallel 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.15

RV Stedenbouwkundige opzet locatie Lisidunahof - Hof van Liz
Sinds 2016 hebben bouwbedrijf Van Wijnen en Woningstichting 
Leusden plannen om de omgeving van Lisidunahof om te vormen tot 
woningbouwlocatie. De raad wordt gevraagd duidelijkheid te geven 
aan de initiatiefnemers en omwonenden over de bouwplannen voor 
‘Hof van Liz’. Dit kan de raad doen door eventuele bedenkingen te 
delen met college. Voor de initiatiefnemers is dit een belangrijk 
besluit. Zij kunnen hierna het plan verder uitwerken. 
Na besluitvorming kan de bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. Parallel aan de besluitvorming door de raad wordt gewerkt 
aan de uitwerking van de ‘zuidrand’, met daarbij nadrukkelijke 
aandacht voor de wateropgave.

Van 
Beurden /

Roskam / 
De Kloe

mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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21.15 
– 
22.00

RV MKC 't Ronde voorbereidingskrediet 
renovatie/vernieuwbouw
De Vereniging Montessori Onderwijs Leusden (VMOL) vraagt 
medewerking het huidige schoolgebouw van ’t Ronde te renoveren in 
combinatie met nieuwbouw aan het pand. De werkzaamheden 
moeten leiden tot een nieuw Montessori Kind Centrum (MKC). 
Eerdere afspraken tussen gemeente en de school omvatten plannen 
voor nieuwbouw i.p.v. renovatie. Omdat het huidige pand goed past 
bij de onderwijsvisie van ’t Ronde vraagt VMOL om medewerking. 
Het college vraagt de raad in te stemmen met de plannen en een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt de 
raad gevraagd akkoord te gaan dat de financiële uitgangspunten. 
Dit betekent dat de gemeente 75% van het eerder gereserveerde 
budget voor nieuwbouw zal investeren plus een bedrag vanwege de 
gestegen bouwkosten. VMOL draagt zelf ook bij aan het plan. De 
gemeenteraad wordt wel gevraagd de kosten van nieuwbouw en 
duurzaamheidsmaatregelen voor-te-financieren. VMOL zal deze 
kosten volledig aan de gemeente terugbetalen vanuit de 
huuropbrengsten van de ruimtes voor kinderopvang en vanuit de 
behaalde duurzaamheidsrendementen.  

Van 
Beurden

Van der 
Ham/ 
Van 
Veenendaal

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

20.30 – 21.15 uur Informatieronde – Ruimte 035/036** parallel

 Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.15

RV Herijking exploitatieovereenkomst Octopus NV SRO
De gemeente en NV SRO zijn in overleg over de voorzetting van de 
exploitatie van zwembad Octopus. Het contract loopt af per 1 januari 
2020. De samenwerking en het contract zijn onder de loep genomen 
om te kijken met welke zaken rekening moet worden gehouden voor 
het nieuwe contact. Hieruit is gebleken dat er meer cijfermateriaal 
nodig is om tot een nieuwe exploitatieovereenkomst te komen. 
Daarom wil het college de huidige overeenkomst verlengen tot en 
met 31 december 2022. 
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële gevolgen. 
De financiële gevolgen vloeien voort uit het (nog) niet opvoeren van 
de reeds ingeboekt besparing door duurzaamheidsmaatregelen 
( € 33.400) en er zijn extra middelen nodig voor uitvoering van het 
Meer Jarig Vervangingsplan Inventaris en voor de afrekening van 
vervanging inventaris over de periode 2012 t/m 2018. 
De gemiddelde vervanging per jaar voor de resterende looptijd is 
berekend op € 36.000, op dit moment wordt uitgegaan van € 15.000.

Vos / Van Eijden 
/ Schutte

** van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt.
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21.30 – 22.00 uur Tweede lezing rechtspositie – interne werkgroep ruimte 035/036

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.30– 
22.00

Sinds begin 2019 is er een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers van kracht geworden. Daarin is met name 
voor raads- en commissieleden een aantal nieuwe verworvenheden 
opgenomen, zoals een reiskostenvergoeding, het afschaffen van 
geldelijke vergoedingen voor het gebruik van internet en 
computerapparatuur en het door de gemeente voorzien in 
computerapparatuur en een loopbaanregeling.
De raad heeft een werkgroep gevormd om de Rechtspositie voor 
raads- en commissieleden te actualiseren. Deze avond neemt de 
groep de voorstellen door.

Raad Geen 
voorzitter.
Onder 
begeleiding 
De Kloe

22.00 – 22.30 uur Dialoogsessie raadsleden Mobiliteitsplan Leusden in raadzaal

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

22.00– 
22.30

De gemeente Leusden gaat een Mobiliteitsplan ontwikkelen. In het 
Mobiliteitsplan staat de relatie met andere beleidsvelden centraal. In 
het Mobiliteitsplan worden alle facetten van het verkeer en vervoer in 
samenhang behandeld. De projectleider wil de raad (informeel) 
bijpraten over het proces en de werkwijze. 

Vanzelfsprekend wordt toegelicht hoe en op welk(e) moment(en) de 
raad geconsulteerd wordt. Uiteraard is deze bijeenkomst ook bedoeld 
om eventuele vragen te beantwoorden. Verder zou het prettig zijn om 
van de raad alvast te horen wat de onderwerpen/thema’s zijn die wat 
u betreft (zeker) in het Mobiliteitsplan aan bod horen te komen. 

Meer informatie in de bijlage. 

Vos Van 
Woerdekom /
De Kloe
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Raadsvergadering
26 september 2019, 20.00 uur, raadzaal

Agenda

1. Opening
Opening met spiegelend raadslid.  

2. Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, als zij zich 
van tevoren hebben aangemeld bij de griffier (minimaal 48 uur voorafgaand).

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

4. Vaststellen agenda

5. Lijst ingekomen stukken

6. RV Eervol ontslag fractievertegenwoordigers

7. RV Stedenbouwkundige opzet locatie Lisidunahof – Hof van Liz

8. RV Herijking exploitatie zwembad Octopus NV SRO

9. RV MKC ‘t Ronde voorbereidingskrediet renovatie/vernieuwbouw

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

10. RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan buitengebied, herziening Treekerweg 5

11. RV Eerste Bestuursrapportage 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

12. Vaststellen besluitenlijsten gemeenteraadsvergadering 
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 10 juli 2019
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 11 juli 2019 

13. Moties vreemd aan de agenda

14. Sluiting
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