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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

Het onderzoek bevindt zich in de fase van 

het in kaart brengen van de lopende en 

eventueel nieuwe voorzieningen met een 

bovenwijkse karakter. Er wordt een 

verkenning gedaan naar de mate van 

(wettelijke) verhaalbaarheid (afdwingbaar) 

van een deel van de kosten op private 

projecten. Vervolgens wordt onderzocht op 

welke wijze rekening kan worden 

gehouden met klimaatrobuustheid en wat 

de extra kosten hiervan zullen zijn. 

Middels op stellen Nota Kostenverhaal 2019. Is reeds aan de raad gestuurd ter 

behandeling in de raad van 6 juni. 

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;

Bouwmeester n.n.b. De Graaf In februari en in mei zijn bijeenkomsten met de woordvoerders P&O geweest. 

De resultaten van de benchmark Berenschot worden toegevoegd als bijlage bij 

de kaderbrief.

2018-11 8-nov-18 Motie vreemd 4  - beter aanbesteden met oog voor 

arbeidsvoorwaarden

Verzoekt het college: - te onderzoeken hoe, binnen het kader van maatschappelijk 

verantwoord inkopen de gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de 

publieke waarden beter en concreter kan borgen; -en de raad daarover te informeren.

college Tjebbes

2018-11 8-nov-18 Motie vreemd 6 - Samen maken we de 

samenlevingsakkoorden

• de raad te informeren over de wijze waarop de verschillende 

samenlevingsakkoorden tot stand komen, waarbij aandacht voor: 

- de methodes die gehanteerd worden om tot breed gedragen akkoorden te komen;

- het duidelijk benoemen van de kaderstellende en controlerende rollen van de raad 

in het hele proces;

- het periodiek en zorgvuldig informeren van raad en samenleving; 

• na afloop het bereiken van de doelen en de processen waarlangs ze tot stand zijn 

gekomen te evalueren. Waarbij ook geëvalueerd wordt of en hoe de akkoorden 

hebben bijgedragen aan  bestuurlijke vernieuwing

en gaat over tot de orde van de dag.

college De Graaf De reflectiegroep Samenlevingsakkoorden (de fractievoorzitters) heeft een zestal afspraken staan 

om samen met college het proces van de Samenlevingsakkoorden te volgen en waar mogelijk bij te 

sturen. In de overleggen van de reflectiegroep met college wordt ook besproken wanneer en op 

welke wijze de raad geïnformeerd wordt. 

2019-01 14-mrt-19 M.7.2 Regionale Engergie Strategie Vraagt het college:

• de raad op strategieniveau te informeren over de voorgestelde inbreng van 

Leusden op basis van de tussenuitkomsten van het regionaal participatieproces;

• daarbij de raad in een extra informatieronde in de gelegenheid  te stellen zijn 

bevindingen te geven over de voorgestelde inbreng;

• de raad op regelmatige basis te informeren over de voortgang van het overleg via 

de Raadsinformatiebrief;

Boer/vervanger

2019-02 14-mrt-19 Motie vreemd 2 Ballonnen in de ban Verzoekt het college:

- een verbod op het oplaten van ballonnen (conform memo 30 januari 2019 van het 

College) op te nemen in de eerst volgende wijziging van de APV ter vaststelling door 

de Raad;

- hierover actief te communiceren met bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven 

in het kader van milieu-, dierenwelzijn- en veiligheidsbeleid;

Prins Is opgenomen in de Apv. De APV ligt ter besluitvorming voor in de raad van juni. 

2019-03 14-mrt-19 Motie vreemd 2 vergeten militair erfgoed Vraagt het college om:

• ‘het verloren erfgoed Leusderheide’: 

- Doornseweg 13A (ingang doodlopende weg naast Kolonel H.L. van Royenweg 3);

- voormalig schietkamp; 

- schijvenwerkplaats (1925), kampbarak (1925) (model voor ontwerp en uitvoering 

voormalig barakkenkamp Amersfoort), (gas-) masker-oefenruimte (1926), (schiet-) 

schijvenloods met kantoor (1953); 

- beheerderswoning (1953), opslagloods (1953), originele bestrating en restanten 

smalspoorbaan voor het voormalig schietkamp; 

met spoed aan te wijzen als gemeentelijk monument en conform de 

erfgoedverordening de eigenaar te vragen om hier mee in te stemmen;

Vader De reflectiegroep Samenlevingsakkoorden (de fractievoorzitters) heeft een zestal afspraken staan 

om samen met college het proces van de Samenlevingsakkoorden te volgen en waar mogelijk bij te 

sturen. In de overleggen van de reflectiegroep met college wordt ook besproken wanneer en op 

welke wijze de raad geïnformeerd wordt. 

2019-04 18-apr-19 Motie M.6.1 bewoners aan zet bij cultureel erfgoed Vraagt het college om:

1. het raadsvoorstel “Parapluplan Cultureel Erfgoed” terug te nemen, omdat het nog 

niet rijp is voor besluitvorming;

2. de waardenstellingen in overleg met de eigenaren te actualiseren en de lijst te 

beperken tot de meer unieke cultuurhistorische waardevolle objecten;

3. de multi-interpretabele teksten in het concept parapluplan te vervangen door 

eenduidige begrijpelijke teksten; 

4. de eigenaren beter te informeren over de consequenties van de voorgenomen 

lichte bescherming van hun eigendom, het doel en de voordelen beter te 

communiceren en te beperken tot een sloopvergunning;

5. de eigenaren van de objecten uit de MIP-lijst (exclusief de gemeentelijke 

monumenten) te overtuigen dat een lichte bescherming (niet zonder meer mogen 

slopen) nodig is om het cultureel erfgoed in Leusden zo goed mogelijk te 

beschermen;

6. daarnaast de raad voor de overige panden op de lijst een voorstel te doen dat past 

binnen onze werkwijze van ‘De samenleving voorop’  hoe we het beste kunnen 

omgaan met eigenaren die tegen deze lichte bescherming zijn met als uitgangspunt 

dat we ons cultureel erfgoed willen behouden. 

Van Beurden najaar 2019 Vader / 

Leijenaar

2019-05 18-apr-19 Motie vreemd 1. van CU-SGP SP VVD D66 GrL-PvdA CDA naleving VN-VerdragVerzoekt het college:

- in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein expliciet te verwijzen naar het VN 

verdrag handicap en aan te geven wat de doelen en beoogde resultaten ten aanzien 

van toegankelijkheid en participatie zijn;

- handreikingen uit het Manifest op te pakken en te verwerken in het beleidsplan 

Sociaal Domein;

- jaarlijks hierover aan de raad te rapporteren.

College zomer 2019 Leegwater Is opgenomen in het beleidskader. Het beleidskader ligt ter besluitvorming voor in de raad van juli. 
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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. 

r 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 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 

najaar 2019

H. Boer / Martijn 

van Randwijk

In de eerste helft van 2019 , na het eerste volledige kalenderjaar Nieuwe 

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

geinformeerd wordt. Deze informatie aan de raad staat gepland op november 

2019 (zie tevens LTA). Er is enige vertraging opgetreden door langdurig 

ziekteverlof behandelend ambtenaar. In de RIB van september 2018 wordt de 

raad geinformeerd over de aanpak van de opstartproblemen / kinderziektes bij 

de toegang tot de milieustraat.
r 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)

de raad zal hierover in de eerstvolgende RIB worden geinformeerd. 

r 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  najaar 2019 H.Boer / M. van 

Randwijk

Een inventarisatie van alle "sluiproutes" wordt bij de evaluatie betrokken. De 

aanpak is vertraagd (ziekteverlof) en zal worden opgeleverd bij de evaluatie 

afvalinzameling, raad november 2019.
r 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 najaar 2019 H. Boer / M. van 

Randwijk

Sorteeranalyses en gegevens over vervuiling van grondstoffen worden 

betrokken bij de evaluatie Nieuwe Inzamelen,  November 2019. Er is geen 

sprake van een systeemfout bij de weegsystemen op de milieustraat. 
r 8-11-218 8. Bpl Hamersveldseweg 54 Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe voor dit plangebied in te zetten op 

aanleg groen.

Van Beurden

r 8-nov-18 7. Programmabegroting 2019 Wethouder Van Beurden zegt toe om strekking van Motie M.7.1. mee te nemen in 

(regionaal) voorstel financieringsarrangementen en maatschappelijk dashboard. 

Informatie in volgende RIB.

Van Beurden Huibert Boer inzet in regionaal verband, periodieke terugkoppeling via rib om de raad 

geinformeerd te houden

r 8-nov-18 7. Programmabegroting 2019 Wethouder Vos zegt toe tijdspad grip op besparingen zorg en tijdspad 

woningbehoefte

Van den Bedem

r 20-dec-18 Verordening Jeugd-WMO Toezegging wethouder Van Beurden zal raad informeren over de 

uitwerking/gevolgen van het aanpassen Persoonsgebonden budget (PGB) van 100% 

naar 90%. 

Van Beurden Harmsen Erik heeft de toezegging gedaan om aan 

de Raad inzichtelijk te maken of de zorgen 

van de raad over de 90% PGB tarief zich in 

de praktijk gaan voordoen en tot 

ongewenste situaties gaan leiden. 

Opdracht uitgezet bij Lariks (Lonneke): Zij 

gaat kwalitatieve (en kwantitatieve) 

gegevens bijhouden en straks aanleveren 

(Dus alleen voor de 90% groep: maar wel 

zowel jeugd als Wmo).

We willen hier op z’n vroegst pas over een half jaar de raad over informeren via 

de RIB (Raadsinformatiebrief): in principe eenmalig (als het beeld goed is).

Doel: een beeld vormen van cliëntervaringen en budgetinzet:

1. kan de nodige zorg ook in de praktijk tegen het lagere PGB budget worden 

ingekocht? en 

2. bereiken we het effect dat de PGB route (de nu PGB 90% categorie) niet door 

ons wordt gebruikt om goedkoper zorg (in natura) aan te bieden. 

Dat laatste vraagt ook om een check op de voor PGB ingezette budgetten. 

r 20-dec-18 Actua - vraag energietransitie Toezegging wethouder Van Beurden raad informeren over de maatregelen hoe  

verduurzaming kan worden opgenomen

Van Beurden Boer / swieringa

r 31-jan-19 Interpellatie Tabaksteeg Toezegging van wethouder Vos om een procesvoorstel met de raad te bespreken Vos Hubers

r 31-jan-19 De Groene Belevenis Toezegging wethouder Van Beurden om in 2021 te evalueren, waarin ook de 

ervaringen met onderwijsorganisaties en scholen wordt meegenomen

Van Beurden 2e kwartaal 

2021

Burken

r 31-jan-19 Voorbereidingsbesluit De Korf Toezegging wethouder Kiel: in optimale renovatie scenario ook verbouwing van De 

Tuin meenemen. 

Kiel ter Bals

r 17-jan-19 Informatieronde RV IKC Berkelwijk Wethouder van Beurden zegt toe de verkeersveiligheid bij de ingang naar de 

Spaarnewijk vanaf de Middenweg met wethouder Vos te bekijken.

Boone/Rijpstra Opmerking van aantal bewoners dat 

verkeer met hoge snelheid de wijk in kan 

door erg ruime aansluiting van de 

Berkelwijk op de Middenweg.

samen met Dave Rüter, kijken naar mogelijkheden om verkeer met lagere 

snelheid de wijk in te laten komen. Of door wegversmalling of uitritconstructie.

r 10-jan-19 RIB en A-stukken - Evaluatie Verordening Participatieraad Wethouder Van Beurden zegt toe de raad in 3de kw nader te informeren over 

samenwerking clientenraad en participatieraad. 

Van Beurden 3de kw Mouissie In het derde kwartaal zal de raad hierover worden geïnformeerd middels de Rib.

r 10-jan-19 Uitwisseling Maanwijk Toezegging: Van Beurden voordat definitief ontwerp wordt vastgesteld, wordt dit nog 

voorgelegd aan de raad. Planning: 1st-2de kwartaal. 

Van Beurden 2de kw (13 juni 

2019)

Rüter staat ingepland voor de Uitwisseling van 13 juni 

r 14-feb-19 bespreking RIB: jeugdfonds De Boom Wethouder Kiel zegt toe dat naast “130 procent van het sociaal minimum” ook het 

daadwerkelijke bedrag zal worden gecommuniceerd. 

Kiel 1-apr-19 Mouissie Wat betreft de inkomensgrens van Jeugdfonds de Boom, zal zoveel mogelijk 

het daadwerkelijke inkomensbedrag worden gecommuniceerd. Uiterlijk april zal 

dit op de website Sociaal Plein zijn toegepast. Het gebeurt ook zoveel mogelijk 

in andere communicatie-uitingen.
r 14-feb-19 bespreking A-stukken: memo inbreng uitwisseling 

samenlevingsakkoorden, bijlage werk en inkomen. 

Wethouder Kiel zegt toe inzicht te geven hoe de ambitie tot stand is gekomen en hoe 

deze zich verhoudt tot de huidige cijfers. 

Kiel Mölder

r 14-mrt-19 Fonds Samenlevingsinitiatieven - motie 6.1 Toezegging wethouder Van Beurden om strekking van de motie mee te nemen in de 

uitvoering en om deze te betrekken bij de evaluatie in 2020. 

Van Beurden eind 2020 Wilma van de 

Riet

r 14-mrt-19 Fonds Samenlevingsinitiatieven In de evaluatie eind 2020 worden ook activiteiten met een groot bestaansrecht zoals 

de Avondvierdaagse nadrukkelijk meegenomen. 

Van Beurden eind 2020 Wilma van de 

Riet

r 14-mrt-19 Actualiteiten - vragen portefeuille wethouder Vos over WOZ-

tarieven GBLT, afrekening Diftar GBLT en 

Schriftelijke beantwoording in verband met afwezigheid wethouder Vos: 

- vragen over inzameling PMD en afrekening Diftar en WOZ-brief door GBLT. 

Vos 2e kwartaal 

2019

Reemst/M. van 

Randwijk

schriftelijke beantwoording heeft reeds laatgevonden.



r 14-mrt-19 Actualiteiten - Mw. Houtveen over plakken 

verkiezingsborden.

Toezegging: Burgemeester Bouwmeester stuurt de informatie van de verschillende 

systemen die elders in gebruik zijn toe. 

Bouwmeester Hennevanger heeft per memo plaatsgevonden.

r 14-mrt-19 Schorsing bij agendapunt Fonds Samenlevingsinitiatieven Naar aanleiding van schorsing: burgemeester Bouwmeester stelt voor om op korte 

termijn met de raad in gesprek te gaan over gedrag en gevoelens bij raadsleden die 

in samenleving activiteiten oppakken. Werkafspraak om tot die tijd in ieder geval 

elkaar aan te spreken op gedrag voorafgaand aan de vergadering.

Bouwmeester Griffie/ 

presidium

r 28--3-2019 Voortgang Sociaal Domein in samenhang rapportage Toezegging Van Beurden/Kiel: 

- toezenden overzicht mantelzorgers, afwijzingen parkeervergunning;

- beantwoorden vraag over ambulantisering;

- onder de aandacht brengen van Huiskamer van Leusden onder andere 

organisaties;

- in nieuwe beleidskader ook helder verbetercyclus opnemen (in overleg met 

Werkgroep financiële verantwoording); 

- raad informeren of het dashboard dat in regio Food Valley is opgezet in Leusden 

overgenomen kan worden.

van Beurden / 

kiel 

Leegwater

r 28-3-2019 RIB-Astukken - memo A.3 overzicht subsidies Op verzoek Mülder om het overzicht Subsidies standaard in begroting op te nemen. 

Zegt Kiel toe dit over te brengen aan wethouder Vos

Vos Annelies 

Maarschalkerwe

erd
r 28-3-2019 RIB-Astukken - memo A.8 GGDrU Wethouder Kiel zegt toe harde data na te vragen. Kiel Rijneveld Raad hierover geinformeerd via de RIB van junijuli 2019

r 18-4-2019 Parapluplan Cultureel Erfgoed 2019 Toezegging wethouder Van Beurden: informeert de raad via het Presidium over hoe 

dit voorstel in procedure komt. College gaat alle betrokken eigenaren informeren.  

Van Beurden Vader / 

Leijenaar

r 18-4-2019 BPL M.v.Amersfoortstraat 65 Achterveld Naar aanleiding van stemverklaring zegt burgemeester toe om met Presidium de 

normen voor het aanleveren van bijlages bij een bestemmingsplan door te nemen. 

Presidium

u 9-5-2019 RIB - Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2018 Burgemeester Bouwmeester zegt toe komende week het verzoek om een korte en 

heldere samenvatting van het jaarverslag door te geven aan de 

bezwaarschriftencommissie

Bouwmeester 17-5-2019 is gebeurd, wordt meegenomen bij het optellen van het jaarverslag 2019

u 9-5-2019 RIB - Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2018 Burgemeester Bouwmeester zegt toe binnen een maand antwoord te geven op de 

vraag of er een overzicht beschikbaar is van de uitspraken van de beroepszaken in 

2018 in combinatie met de leerpunten.  

Bouwmeester 10-6-2019 is opgenomen in de RIB van mei.

u 9-5-2019 RIB - Beantwoording vraag Waterrad Wethouder Vos zegt toe binnen een maand de nieuwe stand van zaken rondom de 

plaatsing van het Waterrad aan de raad te communiceren 

Vos 10-6-2019 Tammes

u 9-5-2019 RIB - De natuurontwikkeling bij Van der Valk en het 

Mosselbosje

 Wethouder Vos zegt toe binnen een maand antwoord te geven op de vraag: - De 

aangepaste bestemming natuur voor 10 jaar: hoe moeten we dat zien? 

  

Vos 10-6-2019 is opgenomen in de RIB van juni. 

u 9-5-2019 RIB - Evaluatie duurzaamheidsagenda 2016-2018 Wethouder van Beurden zegt toe de evaluatie naar de raad te zenden en te zoeken 

naar een vorm waarbij de raad zo actief mogelijk wordt betrokken bij het herijken van 

de agenda

Van Beurden 10-6-2019 Evaluatie wordt naar raad verzonden. Bekeken wordt hoe de raad in het proces 

van herijking van deze agenda kan worden betrokken.

u 9-5-2019 RIB - Start nieuwbouw IKC Berkelwijk Wethouder van Beurden zegt toe de raad binnen een maand een stand van zaken te 

geven over de toezegging van 17 januari 2019 over de aanrijroute

Van Beurden 10-6-2019 is opgenomen in de RIB van mei

u 9-5-2019 RIB - Start nieuwbouw IKC Berkelwijk Waar gaan de kinderen heen wanneer de opslag van de materialen daar worden 

opgeslagen? De kinderen komen niet buiten te staan. Wethouder van Beurden zal 

binnen een week laten weten hoe het precies zit. 

Van Beurden 17-6-2019

I 16-5-2019 Nota Kostenverhaal 2019 Wethouder Vos geeft aan dat het invoeren van nieuw beleid kan niet met 

terugwerkende kracht worden verhaald. Maar als de onderhandelingen nog lopen 

geldt het wel. Wethouder Vos zegt toe dit uit te zoeken en hier binnen een week 

antwoord op te geven.

Vos 24-6-2019 Dit kan niet met terugwerkende kracht worden gedaan,  in de lopende 

onderhandelingen is dit bedrag al gecommuniceerd.

Schriftelijke vragen
Datum Fractie Onderwerp Verantwoordelij

k

(plannings-(

datum

Behandelaar Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

27-5-2019 VVD parkeren en overnachten in vrachtwagens 25-6-2019

27-5-2019 D66 verkeersoverlast Biezenkamp 25-6-2019


