
Lange Termijn Agenda(LTA)  Gemeente Leusden Legenda: groen = nieuw; rood = verwijderen status

7-11-2019 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 24-09-2019 - Informatieronde 17-10-2019

Begroting 2020-2023 en risicomonitor

Parapluplan parkeren verplaatst naar 2020

Evaluatie Grondstoffenplan 2016 - 2020 (afvalinzameling) Interne evaluatie op kosten, service en ambitie. N.a.v. Het 

Nieuwe Inzamelen vanaf 1 januari 2017 en Diftar vanaf 1 

januari 2018.

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2019-2023 verplaatst naar 12 december

Verordening Rechtspositie en Gedragscode 2019 verplaatst naar 12 december

Controleprotocol voor de accountantscontrole 2019

Laapeerseweg 5 vaststelling van het bestemmingsplan Laapeerseweg 5

Herinrichting kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige 

Velddreef

een krediet beschikbaar te stellen uit de reserve 

‘bovenwijkse voorzieningen’ voor de aanleg van ene 

rotonde en verruimen van de opstelcapaciteit van de 

aansluiting Zwarteweg-Randweg

Het project dient begin volgend jaar te starten om aan het eind van 

2020 gereed te kunnen zijn in verband met de oplevering van 

ASFAS.

12-12-19 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 29-10-2019 - Informatieronde 28-11-2019

Najaarsnota

Omgevingsvisie 1.1 De al vastgestelde omgevingsvisie (feb 2018) wordt 

aangepast naar het principe "Altijd Vers - Nooit Af",met als 

doel om het beleid voor de fysieke leefomgeving  

permanent actueel, aanpasbaar, uitbreidbaar en integraal te 

maken conform de bedoeling van de omgevingswet 

planning onzeker

Vaststellen belastingverordeningen 2020

Regionale Energiestrategie Informatievoorziening en besluitvorming over het regionale 

bod aan het rijk ten aanzien van de RES

Voorlopige planning dd sept. 2019:

- 1 okt. uitwisseling over rolneming raad in energietransitie en RES-

proces  

- 3 okt. regionale raadsledenbijeenkomst 

- nov/dec. Uitwisseling inbreng Leusden in RES-bod

- week 2 2020: regionale raadsbijeenkomst RES

- april/mei 2020: besluitvorming raad over concept bod RES

Uitvoeringskrediet de korf optimale renovatiescenario uitvoeren Verzoek om extra lange informatieronde (45-60 minuten);

Herijking Duurzaamheidsagenda De Duurzaamheidsagenda uit 2016 wordt herijkt met 

partijen uit de samenleving. De herijkte agenda wordt ter 

bekrachtiging aan de raad aangeboden. 

Planning hangt af van vervolgtraject met samenleving. 

Bestemmingsplan Bouwdriest Ten behoeve van de bouw van 14  sociale woningen en 5 

rijwoningen op de locatie van de afgebrande boerderij aan 

de Bouwdriest

Voorbereidingen bij ontwikkelaar duren langer, waardoor verwachte 

datum raadsbesluit ook is uitgesteld. Planning afhankelijk van 

ontwikkelaar.

Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugd 2020 De verordening Wmo moet worden aangepast in verband met de 

wijzigingen in EB systematiek. Of er ook een wijziging komt op de 

verordening jeugd is nog niet geheel duidelijk.  

Verordening Rechtspositie en Gedragscode 2019 Er vindt harmonisatie van de regels plaats in BNLP-verband

Vaststelling Beleid Peuteropvang en VVE 2020 e.v. Vaststellen nieuw beleid Peuteropvang en Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) vanaf 2020. Inclusief 

evaluatie bestaand beleid t/m 2019. 

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2019-2023

Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk Het bestemmingsplan maakt realisatie van de Maanwijk 

mogelijk

Voorstel wordt aangeleverd conform schema. Begin oktober start 

procedure ter inzage ontwerpbestemmingsplan. Oorspronkelijk 

stond de vaststelling voor december op de lijst, maar door 

noodzakelijk langer proces VO stedenbouw en later aanleveren van 

ontwerpbestemmingsplan door initaitefnemer wordt dit februari 

2020.



Strategische agenda Regio Amersfoort vaststellen strategische agenda mede op basis van de 

opbrengsten van de dialoogtafels: energie, kwalitatief 

wonen en participate.  

Dit voorstel wordt via College aangeboden, maar zonder ambtelijk 

advies. Immers de dialoogtafels zijn geweest. Wat wel mogelijk is is 

een vorm van duiding en toets. 

AANGEKONDIGDE VOORSTELLEN 2019:

woonbeleid

najaar 2019 Uitwisseling over actuele ontwikkelingen in het 

woonbeleid, inclusief wachttijden en wachtlijsten voor 

sociale huurwoningen  

Plan van aanpak warmtetransitieplan Eind 2019 (begin 2020) moet duidelijk zijn op welke wijze 

we in 2020 gaan komen tot een warmtetransitieplan (dit 

houdt procesmatig en inhoudelijk uiteraard ook verband met 

de regionale energiestrategie) en wat de kosten van dit 

proces zullen zijn. 

2020

6-02-20

Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk Het bestemmingsplan maakt realisatie van de Maanwijk 

mogelijk

Voorstel wordt aangeleverd conform schema. Begin oktober start 

procedure ter inzage ontwerpbestemmingsplan. Oorspronkelijk 

stond de vaststelling voor december op de lijst, maar door 

noodzakelijk langer proces VO stedenbouw en later aanleveren van 

ontwerpbestemmingsplan door initaitefnemer wordt dit februari 

2020.

6-02-20

Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Landelijk gebied De nota van uitgangspunten is de eerste belangrijke 

kaderstellende stap in het proces om te komen tot 

vaststelling van het omgevingsplan landelijk gebied.

maart 2020 AVU begroting 2021

medio '20 Evaluatie ("midterm") van de toezeggingen uit 

verkiezingsdebat Achterveld op 20-2-2018 is de toezegging gedaan door alle politieke 

partijen om halverwege de periode verantwoording af te 

leggen in Achterveld over zaken die zijn gerealiseerd.  

De heer Winterkamp van de Denktank/Dorpsraad benaderen. 

medio '20 Evaluatie / doorrekenonderzoek RKC raadvoorstellen

Eerste kwartaal 2020 Parapluplan Cultureel Erfgoed

Eerste kwartaal 2020 Bestemmingsplan Lisidunahof

In 2020 Actualisatie Grondstoffenplan 2016-2020 RIB 2019-06: Het huidige beleidsplan heeft een looptijd t/m 

2020. Dit betekent dat in 2020 een geactualiseerd 

beleidsplan aan de raad wordt voorgelegd voor de wijze van 

inzameling vanaf 2021. Het geactualiseerde beleidsplan zal 

mede tot stand worden gebracht op basis van de resultaten 

van de evaluatie, enquête en uw bevindingen daarvan

Nota Parkeernormen vaststelling door gemeenteraad

Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma vaststelling door gemeenteraad

op 12 sept.'19 is een uitwisseling over dit onderwerp georganiseerd

herinrichting Torenakkerweg instemming gemeenteraad beschikbaar stellen krediet

Parapluplan/beheerverordening parkeren vaststelling door gemeenteraad eerst moet de Nota Parkeernormen door de raad worden 

vastgesteld voordat de juridisch-planologische vertaling aan de raad 

kan worden aangeboden.


