Raadsvergadering

20 december 2018, 20.00 uur, raadzaal
Agenda
1.

Opening

2.

Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken als zij zich van tevoren hebben aangemeld bij de griffier.

3.

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

4.

Vaststellen agenda

5.

Lijst ingekomen stukken

6.

RV Verordening Jeugd en Wmo 2019

7.

RV Najaarsnota 2018

8.

RV Belastingverordeningen 2019

9.

Vaststellen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 8 november 2018 en
uitloopvergadering 22 november

10.

Moties vreemd aan de orde van de dag

11.

Sluiting met spiegelend raadslid
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Uitwisseling 10 januari 2019
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:
 achtergrond informatie, 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 RIB en A-stukken plaats.
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.
20.00 – 22.15 uur Uitwisseling (Parallel Raadzaal)
Tijd Onderwerp

Portefeuille Voorzitter
/ griffier
20.00 Presentatie voortgang Lisidunahof
Van Beurden Van
Woerdekom /
In 2018 heeft ontwikkelaar Van Wijnen samen met de WSL
20.45 een plan gemaakt voor om het gebied rond zorginstelling
Schutte
Lisidunahof te transformeren tot woongebied. Op 17
december 2018 is een (tweede) bewonersbijeenkomst
waarin het plan aan omwonenden wordt toegelicht. Voor de
uitwisseling van 10 januari heeft het college Van
Wijnen/WSL uitgenodigd om het plan toe te lichten. De
bedoeling is om in de eerste helft van 2019 de ruimtelijke
procedure ten behoeve van de woningbouwontwikkeling te
starten.
20.45 Maanwijk
Van Beurden Mülder /
Op 22 november heeft het college een presentatie gegeven
–
Schutte
21.30 over de planvorming van de Maanwijk. Tijdens die
presentatie was te weinig ruimte voor raadsleden om al
hun vragen te stellen aan de wethouder/ambtenaren. 6
december hebben de raadsleden de mogelijkheid gehad
nadere vragen te stellen of informatie te verkrijgen bij de
behandelend ambtenaar. Op 10 januari willen wij de
mogelijkheid bieden aan de raad om de verantwoordelijk
wethouder vragen over de planvorming te kunnen stellen.
21.30 Strategische Agenda Regio Amersfoort
Bouwmeester Pouwels /
Schutte
Op 13 november vond in het stadhuis van Amersfoort de
22.15 drukbezochte keuzebijeenkomst plaats. Meer dan 90
raadsleden waren aanwezig. Zij hebben uit alle kansrijke
thema’s gezamenlijk een TOP 3 bepaald: energietransitie;
woningbouw kwalitatief; arbeidsmarkt
Na afloop van dit “het keuzemoment” heeft de Stuurgroep
besloten gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om
de gesprekskaders voor de Dialooggroepen nog aan te
vullen met randvoorwaarden uit het eigen vastgestelde
beleidskader.
De raad bespreekt in deze uitwisseling de input namens
Leusden. Het college stelt een overzichtsdocument op dat
voor de uitwisseling als vertrekpunt kan worden
gehanteerd.

20.00 – 21.15 uur Uitwisseling (Parallel R.035/R036)
Tijd

Onderwerp

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 Jeugd- en Jongerenwerk Fort33 Lariks
Patrick Kiel
Het college heeft besloten dat Lariks, in plaats van de
20.45 stichting Jeugd- en Jongerenwerk, vanaf 2019 het
accommodatie-gebonden jeugd- en jongerenwerk vanuit het
gebouw Fort33 om tot een effectievere en efficiëntere wijze
van uitvoering te komen. (Het ambulante jeugd- en
jongerenwerk is al een paar jaar eerder naar Lariks
overgegaan). De stichting jeugd- en jongerenwerk en Lariks
hebben dit samen opgepakt en zijn tot een plan van aanpak
gekomen. Samen willen ze de raad informeren hoe het
jeugd- en jongerenwerk er van 2019 uit gaat zien en op
welke wijze vanuit het gebouw Fort33 een bruisend
programma wordt aangeboden aan kinderen en jongeren én
hun ouders.

Van den
Heuvel /
De Kloe

20.45 Lokale aanpak Verward gedrag
Bouwmeester Caarels/
Gemeenten hebben de opdracht om voor 1 oktober 2018
–
De Kloe
21.30 een sluitende aanpak te ontwikkelen voor mensen die
verward gedrag vertonen . Er zijn acties nodig die zijn
gericht op de ondersteuningslijn van preventie, via
vroegsignalering naar passende zorg en straf, het betrekken
van de cliënt, en informatievoorziening.
In Leusden hebben we samen met onze partners op het
terrein van zorg, veiligheid en wonen een lokale sluitende
aanpak ontwikkeld. De gemeente en de partners richten zich
hierbij niet alleen op mensen met verward gedrag, maar ook
op mensen die opvang en bescherming nodig hebben.
Het college wil de gemeenteraad graag informeren over de
uitgangspunten en uitwerking van het lokale plan van
aanpak.

22.15 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers
Voorzitter: Pouwels
Griffier: Schutte
Onderwerpen RIB (aanleveren: 19-12-18)

Reeds geagendeerd op

Herinrichting Hessenweg centrum Achterveld

nvt

Invoering venstertijden bevoorradingsverkeer
Biezenkamp
Verkeersmaatregelen Bavoortseweg (bij de
sportvelden)
Verjaring gemeente grond

Zaaknummer L123456

nvt
nvt
nvt
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Besparingen LED verlichting

nvt

Opvolging motie Duurzaamheid in OZB

nvt

Voortgang evaluatie SRO

nvt

Blauwe zones in de Hamershof

nvt

Grondwal Buitenplaats

nvt

Regionale energiestrategie

nvt

Prestatieafspraken
Aanvraag Regio Amersfoort voor beschikbare
middelen Schouten voor sterke regio’s
Leader Gelderse Vallei; subsidie voor buurthuiskamer
Door Achterveld voor Achterveld
Asbestverwijdering voormalige bibliotheek Achterveld

nvt
nvt
nvt
nvt

Sociaal Domein
Uitbesteding Zorgadministratie Jeugdzorg & WMO

nvt

Evaluatie Verordening Participatieraad

nvt

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017

nvt

Geldloket Leusden

nvt

Nieuwe wet Inburgering

nvt

Lijst A-stukken Raad 20-12-2018 (vanaf 12 december 2018)
A.8 Beantwoording schriftelijke vragen D66 onderhoud openbare ruimte

Lijst A-stukken Raad 31-1-2019 (tot en met 8 januari 2019)
A.1 Beantwoording technische vragen GrL-PvdA over duurzaamheidseisen
A.2 beantwoording vragen CU SGP De Korf
A.3 Tussentijdse beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP
A.4 Beantwoording vragen bewegingsonderwijs
A.5 Memo Prov Utrecht terugkoppeling enquête regionale samenwerking raadsgriffies
A.6 Raadsinformatiebrief 2019-01
A.7 Beantwoording schr vragen CDA inzake mogelijk vervuild zand Groot Agteveld
A.8 Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP Uitvoering Participatiewet

Zaaknummer L123456
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INFORMATIEAVOND
Agenda

17 januari 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 – 22.45 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 Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling project Bouwdriest
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het toepassen van een coördinatieregeling voor
het project Bouwdriest. Hierdoor wordt het mogelijk alle procedures gelijktijdig en gebundeld
te behandelen.

RV Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU heeft de Kadernota 2020 voor zienswijze aangeboden aan de raad. Het college
stelt voor geen zienswijze in te dienen op de financiële kaders maar stelt wel voor een
zienswijze in te dienen op de bijstellingen in bestaand beleid en op de financiële kaders van
het beleidsplan 2020-2023 in de kadernota 2020.

RV Kadernota 2020 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
De RUD Utrecht heeft op 30 november 2018 de ontwerp Kadernota 2020 voor zienswijze
aangeboden aan de raad. Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de
ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht. De in de Kadernota opgenomen stijging van
de deelnemersbijdrage als gevolg van kostenontwikkelingen is voor Leusden beperkt en kan
gedekt worden uit reguliere middelen. De overige onderdelen, overdracht van asbesttaken
en ontwikkelslag, zijn nog niet ver genoeg in de uitwerking.

RV Kadernota 2020 GGDrU
In de brief van 14 december 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht
(GGDrU) de conceptkaderbrief 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt u
voor geen zienswijze in te dienen op de concept kaderbrief 2020 GGDrU. De kaderbrief is
beleidsarm en technisch van aard. Deze kaderbrief loopt gelijk op met de ontwikkeling van
de bestuursagenda 2019-2023, die nog in voorbereiding is.

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:
-

nog geen aanmeldingen

20.30 – 22.30 Informatieronde – Parallelsessie Raadzaal
Tijd

Onderwerp

Portefeuille

Voorzitter
/ griffier

20.30 RV Vaststelling bestemmingsplan IKC Berkelwijk
Van
–
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘IKC Berkelwijk’ Beurden
21.00 gewijzigd vast te stellen, en daarbij ook de zienswijzenota en
de ambtelijke aanpassingen vast te stellen. Na de realisatie zal
IKC Berkelwijk ruimte bieden aan twee bestaande
basisscholen, een expertisecentrum en een kinderopvang.

Vd Ham /
De Kloe

21.00 RV De Groene Belevenis
Vn Beurden
–
Het college stelt u voor om in te stemmen met de voorliggende
21.45 evaluatie De Groene Belevenis en in te stemmen met het
onderhandelingsbesluit tussen het bestuur van de stichting De
Groene Belevenis en het college. Hiermee besluit de raad
tevens € 92.000 per 1-1-2018 voor de helft kwijt te schelden en
af te boeken.

Van
Woedem
om /
DeKloe

21.45 RV Voorbereidingsbesluit De Korf
Kiel
De Gemeente Leusden investeert, samen met andere partijen,
–
22.30 de komende jaren in upgrading van de Hamershof. In het
gebied ligt ook de Multi Functionele Accommodatie (MFA) De
Korf met twee horecavestigingen, een bowlingcentrum, een
feest- en evenementenzaal, een sporthal en theater De Tuin.
De Korf is gebouwd in 1981; er moet binnen een aantal jaar
groot onderhoud plaatsvinden aan het gebouw en de
technische installaties. Er ligt nu een keuze voor over de
toekomst van De Korf.
De raad wordt voorgesteld om het hele MFA De Korf-complex
te renoveren, tevens een optimaal renovatiemodel uit te
werken en anvullend de haalbaarheid van het alternatief 3b uit
de quick scan (nieuwbouw sportvoorziening op parkeerdek
smidse + woningbouw op locatie sporthal) te onderzoeken en,
indien blijkt dat dit haalbaar is als volwaardig alternatief tot het
niveau van schetsontwerp en bijbehorende elementenraming
uit te werken.

Belt / De
Kloe

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

20.30 – 22.45 uur Informatieronde – Parallelsessie R035/R036
Tijd

Onderwerp

Portefeuille

Voorzitter
/ griffier

20.30 RV Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht
Bouwmeest Van
–
er
Eijden /
(VRU)
21.00 De VRU heeft de raad gevraagd een reactie te geven op het
Schutte
ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 2020-2023. Het college stelt u
voor in te stemmen met het ontwerp-regionaal risicoprofiel en
daarnaast de VRU te vragen aandacht te schenken bij het
opstellen van het beleidsplan 2020-2023 aan de bezetting van
de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden.
21.00 RV Kernwaarden Samenleving Voorop
–
De raad wordt voorgesteld de volgende kernwaarden
21.30 Samenleving Voorop vast te stellen: Vertrouwen en
verantwoordelijkheid, partnerschap, maatwerk en inleven,
ruimte om te pionieren, Innovatie en vernieuwing. De
kernwaarden vormen een kader voor het handelen van de
gemeente met het oog op de veranderende rol in de
samenleving.

Bouwmeest Pouwels
er
/ Schutte

21.45 RV zienswijze op de tarieven hulp bij huishouden 2019
–
Het college vraagt de raad de huidige handelswijze van het
22.30 college te onderschrijven. Het college stelt de raad daarom
voor geen zienswijze in te dienen op het vaststellen van de
tarieven hulp bij het huishouden 2019 en daarmee in te
stemmen met het verhogen van de tarieven hulp bij het
huishouden voor 2019.

Van
Beurden

* van deze onderwerpen wordt een audioverslag gemaakt.

Vd Ham /
Schutte

Raadsvergadering
31 januari 2019, 20.00 uur, raadzaal
Agenda
1.

Opening

2.

Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken als zij zich van tevoren hebben aangemeld bij de griffier.

3.

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

4.

Vaststellen agenda
Interpellatieverzoek CU-SGP en D66 inzake dossier Tabaksteeg

5.

Lijst ingekomen stukken

6.

RV Voorbereidingsbesluit De Korf

7.

RV De Groene Belevenis

8.

RV Kernwaarden Samenleving Voorop

HAMERSTUKKEN
9.

RV Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

10.

RV Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

11.

RV Zienswijze tarieven hulp bij huishouden 2019

12.

RV Vaststelling bestemmingsplan IKC Berkelwijk

13.

RV Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling project Bouwdriest

14.

RV Kadernota 2020 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

15.

RV Kadernota 2020 GGDrU

16.

Vaststellen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 20 december 2018

17.

Moties vreemd aan de orde van de dag

18.

Sluiting met spiegelend raadslid
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