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Uitwisseling

Agenda  1 oktober 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. 

Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

21.30 – 22.30 uur Uitwisseling (plenair raadzaal)

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.30 
– 
22.30 

Leusdense opgave energietransitie  - Voortzetting uitwisseling 5 
september. 

Korte terugblik op de presentatie van 5 september. Vervolgens 
een open gesprek 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 
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Uitwisseling

Agenda  10 oktober 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.

Om 19.30 wordt de laatste LED-lamp ingedraaid bij de Hamershof.

20.00 – 20.45 uur Uitwisseling (parallelsessie raadzaal)

20.45 – 21.45 uur Uitwisseling (parallelsessie 035-036)

21.45 – 22.45 uur Voortgang (plenair raadzaal)

22.45 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter: ; Griffier: 

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 
- 
20.45

Presentatie Beleidsplan 2020-2024 en stand van zaken De 
Groene Belevenis 
De Groene Belevenis is het natuur- en duurzaamheidscentrum 
van Leusden en omstreken. Het centrum zet zich in voor een 
groene, gezonde en duurzame leefomgeving. Het bestuur wil zijn 
nieuwe plannen delen met de raad. De focus bij deze plannen 
ligt op educatie, communicatie en participatie. De plannen zijn 
toegelicht in diverse bijlagen. De Groene Belevenis nodigt u uit 
om tijdens en voorafgaand aan de uitwisseling vragen te stellen. 
Dit kan via: info@degroenebelevenis.nl 

Van Beurden / 
Van Burken

 / 

20.45
-
21.30

Uitvoeringsprogramma omgevingsvisie stedelijk gebied Van Beurden /  / 

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00
-
20.45

Huis van Leusden (uitleg bij de visie en functie) 
Deze uitwisseling is gepland op verzoek van mw. Pouwels van 
ChristenUnie-SGP.

Bouwmeester 
/ Brouwer

 / 

20.45
-
21.45

De Korf Kiel / Ter Bals  / 

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.45 
– 
22.45 

Voortgang: Programma Leefomgeving College /

mailto:info@degroenebelevenis.nl
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Onderwerpen RIB 19-07 Reeds geagendeerd op

Aanpassing bebording en bebakening buitengebied

Aanpassing overgang busbaan Tabaksteeg-Jan 
Wagenaarlaan

Herinrichting olmenlaan

Beleidsregels buitenreclame

Collectieve ziektekostenverzekering

Project Valleipark

Parapluplan

Principebesluit Laapeerseweg 1A

Schammersteeg 1

Herontwikkeling locatie De Holm, De Leus, De Meent en De 
Klimrakker

Maanwijk

Duurzaamheid/energie

Sociaal Domein

Lijst A-stukken Raad 26-09-2019 (vanaf 4 september 2019)
A.9 Raadsinformatiebrief 2019-07
A.10 Beantwoording schriftelijke vragen GL- PvdA inzake ict
A.11 mailing Groenhouten De Meent

Lijst A-stukken Raad 07-11-2019 (20 september 2019 – 8 oktober 2019)
A.1 Memo inzinkbare palen voorplein Huis van Leusden
A.2 Memo fietsroute Pon-lijn
A.3 Memo lijnvoering openbaar vervoer in Leusden
A.4 Memo stvz Duurzaamheidsagenda

Wordt nog verder aangevuld tot en met 8 oktober 2019.
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INFORMATIEAVOND
Agenda  17 oktober 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 – 22.30 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/ 

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
RV Controleprotocol voor de accountantscontrole 2019
Na afloop van ieder begrotingsjaar deelt het college de jaarrekening en het jaarverslag met de raad 
Hierin staat hoe het college de middelen van de gemeente heeft ingezet. Voor het college deze 
stukken aanbiedt aan de raad, controleert de accountant of de jaarrekening klopt. De raad is 
opdrachtgever voor de accountant. In het controleprotocol geeft de raad aan waarover zij zekerheid 
wil en waarover de accountant verslag uitbrengt.

RV Vaststelling bestemmingsplan Laapeerseweg 5
De eigenaar van de Laapeerseweg 5 vraagt de gemeente om begraven te worden op zijn perceel. De 
raad wordt gevraagd een bestemming toe te voegen op het agrarische perceel Laapeerseweg 5 ten 
behoeve van een enkele begraafplaats. Om de locatie als begraafplaats te mogen gebruiken, is eerst 
een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is aan de gemeenteraad om gronden voor 
begraafplaatsen aan te wijzen.

Inwonerstafels Er zijn geen inwonerstafels gemeld. 

20.30 – 21.15 uur Informatieronde – Raadzaal* parallel 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.15

Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 Van 
Beurden /

 / 

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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20.30 – 21.15 uur Informatieronde – Ruimte 035/036** parallel

 Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.15

RV herinrichting kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige 
Velddreef
In januari 2021 wordt het nieuwe hoofkantoor van AFAS in gebruik 
genomen. Dat betekent dat de verkeersdrukte in de omgeving van dit 
nieuwe hoofkantoor toeneemt. Het college vraagt de raad daarom om 
in te stemmen met plannen voor herindeling van het kruispunt 
Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef en de hiervoor benodigde 
middelen beschikbaar te stellen. Volgens de plannen wordt het 
kruispunt omgevormd tot rotonde. Dit moet leiden tot betere 
doorstroming en een verbeterde verkeersveiligheid.

Vos /  / 

** van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt.

21.15 – 22.15 uur Informatieronde – Raadzaal* plenair

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.15– 
22.15

Begroting College

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.
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Uitwisseling

Agenda  31 oktober 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. 

Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 22.00 uur Uitwisseling (plenair raadzaal)

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 
– 
22.00 

Themabijeenkomst duurzaam grondbeleid - RES en (regionale) 
grondstrategie

In deze avond wil college de raad meenemen in een aantal 
onderwerpen, zoals met name:
� Uitkomsten woningbehoeftenonderzoek; dit onderzoek is de 
basis voor de update van de Woonvisie. In de interactie met de 
raad kunnen we wellicht input krijgen voor de richting waarin we 
willen bewegen;
� Sociale huurwoningen; met WSL is afgesproken dat zij tot 2025 
300 sociale huurwoningen bouwen. Is dit voldoende? Wat is de 
positie van de woningzoekenden op de markt voor sociale 
huurwoningen? WSL wil ons hierin meenemen;
� Prestatieafspraken; afgesproken is dat de raad, anders dan 
voorgaande jaren, mee kan spreken over de hoofdlijnen van de te 
maken prestatieafspraken. Het gaat dan uiteraard om de 
gemeentelijke wensen.

college
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Raadsvergadering
7 november 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

Nb. Begroting

Nb. RV Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020

Nb. RV Herinrichting kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef

Nb. RV Controleprotocol voor de accountantscontrole 2019

Nb. RV Vaststelling bestemmingsplan Laapeerseweg 5

Nb. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 26 september 2019

Nb. Moties vreemd aan de agenda

Nb. Sluiting
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