
10-7-2019 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht)

BEZOEK Raadsleden Heiloo aan Informatieronde 27-6-

2019 

Raadsleden bezoeken de informatieavond. Ina,

We komen met 10 mensen: 6 raadsleden, 2 x griffie, BM 

Hans Romeyn en GS Guy Heemskerk.

Voorstel exploitatie zwembad octopus Na 10 jaar mag de SRO een nieuw voorstel doen over de 

hoogte van de exploitatie bijdrage. Het college zal op basis 

van de gevoerde onderhandelingen een voorstel doen wel 

of niet door te gaan met SRO en onder welke condities.

Beleidskader Sociaal Domein Conform raadsbesluit van september 2018 zal het college 

een voorstel voorbereiden m.b.t. de vaststelling van een 

nieuw beleidskader  Sociaal Domein  in de zomer van 2019.

Rekenkamerrapport Risicomanagement Sociaal Domein vaststelling onderzoek en aanbevelingen 

Herontwikkeling van de camping aan de Doornseweg naar 

natuur en woningbouw

Conform uitwisseling zal het college een voorstel 

voorbereiding om geen bedenkingen te uiten tegen het 

uitwerken van een concreet plan.

Huisvestingsverordening De Huisvestingswet bepaalt dat een verordening voor max. 

vier jaar geldt. De Huisvestingsverordening 2015 is 

vastgesteld op 1 juli 2015. 

Ursulineweg - locatie Boshuizen vaststelling bestemmingsplan, maximaal vier woningen 

worden mogelijk gemaakt en de bestaande 

bedrijfsbetemming wordt verwijderd.

Ursulineweg - woonkavels noord vaststelling bestemmingsplan, maximaal vier woningen 

worden mogelijk gemaakt en de bestaande 

bedrijfsbetemming wordt verwijderd.

Bestemmingsplan Bouwdriest

11-7-2019 KADERNOTA EN VOORJAARSDEBAT Info aan de Raad (informatieplicht)

Kadernota 2020-2022

Jaarrekening 2018

Voorjaarsnota en risicomonitor

26-9-2019 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht)

Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk Het bestemmingsplan maakt realisatie van de Maanwijk 

mogelijk

Uitvoeringskrediet de korf optimale renovatiescenario uitvoeren

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. 

Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Leusden 2019

Aanpassing huidige rechtspositie is noodzakelijk als gevolg 

van wijziging landelijk rechtspositiebesluit politieke 

ambtsdragers: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2019-01-

01/0/afdrukken 

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5 

(coördinatieregeling)

Met deze bestemmingsplanwijziging wordt uitvoering 

gegeven aan de gemaakte afspraken inhet Convenant Den 

Treek Henschoten. Het agrarische bouwvlak wordt 

wegbestemd en krijgt een woonbestemming en in ruil voor 

sloop op het perceel zelf en op andere locaties binnen het 

landgoed en aanleg van natuur wordt één extra woning 

nabij Treekerweg 5 mogelijk gemaakt. Naast het 

bestemmingsplan worden ook een verkeersbesluit en een 

omgevingsvergunning gecoördineerd genomen.

Parapluplan Cultureel Erfgoed Het (paraplu)bestemmingsplan regelt de bescherming van 

cultuurhistorische waardevolle objecten in de gemeente



Voorstel exploitatie zwembad octopus Na 10 jaar mag de SRO een nieuw voorstel doen over de 

hoogte van de exploitatie bijdrage. Het college zal op basis 

van de gevoerde onderhandelingen een voorstel doen wel 

of niet door te gaan met SRO en onder welke condities.

7-11-2019 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht)

Regionale Energiestrategie Besluitvorming over het regionale bod aan het rijk ten 

aanzien van de RES

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

opbrengsten van de dialoogtafels: energie, kwalitatief 

wonen en participate.  

Vaststelling bestemmingsplan Lisidunahof Het bestemmingspolan maakt realisatie van de woningen 

rond instellingsgebouw Lisidunahof mogelijk.

Begroting 2020-2023 en risicomonitor

Parapluplan parkeren

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.

12-12-19 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht)

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 beodleing van de omgevingswet 

Verordening Rechtspositie en Gedragscode 2019

Vaststellen belastingverordeningen 2020

Regionale Energiestrategie Besluitvorming over het regionale bod aan het rijk ten 

aanzien van de RES

Bestemmingsplan Bouwdriest

Ten behoeve van de bouw van 14  sociale woningen en 5 

rijwoningen op de locatie van de afgebrande boerderij aan 

de Bouwdriest

AANGEKONDIGDE VOORSTELLEN 2019:

najaar 2019 scenario brandweerkazerne burg.van der 

Postlaan

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
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.  

medio '20 Evaluatie / doorrekenonderzoek RKC raadvoorstellen


