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F. Michiels / M. Het onderzoek bevindt zich in de fase van Middels op stellen Nota Kostenverhaal 2019
Langerak
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.

Aangenomen moties
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

2018-05

13-sep-18

Motie 6.9 Manifest "oog voor elkaar"

Beurden

vierde kwartaal S.C. Rijneveld
2018

Onderdeel van de nota de verwarring voorbij die in november 2018 door het
college wordt vastgesteld en de raad wordt geinformeerd tijdens een
uitwisselling.

2018-04

13-sep-18

Motie 6.2 afschaffen hondenbelasting

Vos

vierde kwartaal R. Reemst
2018

Bij de begroting 2019 en in de verordening hondenbelasting 2019 is uitvoering
gegeven aan de eerste stap van de afschaffing van de hondenbelasting. De
tarieven zijn met 10% verlaagd.

2018-03

13-sep-18

Motie 6.1 Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk
apparaat

Verzoekt het college:
• het “manifest oog voor elkaar” of de intentie van het manifest onderdeel van de
aanpak verward gedrag te laten zijn;
• de komende jaren de samenleving informeert over omgaan met verward gedrag en
scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengt;
Roept het college op om:
voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 in maximaal 10 jaar,
gefaseerd, af te schaffen;
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;

Willemien de
Graaf/ Bert de
Brouwer

n.n.b.

Deze CUP opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met de
raadswerkgroep P&C. Deze werkgroep moet nog worden gevormd uit de
Werkgroep financiële verantwoording. Afgesproken is dat er met de griffie
een afzonderlijke afspraak wordt ingepland.

2018-11

8-nov-18

motie "duurzaamheid in OZB"

Vos

vierde kwartaal R. Reemst
2018
Izaak Boone

Verzoekt het college:
Vos
1. aan Syntus inzake het concept-vervoerplan 2018 namens de gemeenteraad te
adviseren dat er (weer) een lijnennet wordt gerealiseerd, dat wordt gekenmerkt door
een evenwichtige mix van een verbindend en ontsluitend net, overeenkomstig de
oude lijnen 77 en 78 (desnoods in een iets lagere frequentie) en met inachtneming
Verzoekt het college: - te onderzoeken hoe, binnen het kader van maatschappelijk
college
verantwoord inkopen de gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de
publieke waarden beter en concreter kan borgen; -en de raad daarover te informeren.

Via een brief aan de VNG die in afschrift naar Tweede Kamerfracties gaat.
Op 22 maart heeft uw raad een brief naar GS gestuurd waarin de oproep wordt gedaan te
bevorderen dat de jurist van de gemeente en de jurist van de provincie op korte termijn in een open
dialoog met beschikbaarheid van alle gegevens proberen tot een eensluidende conclusie te komen
met betrekking tot de aanbestedingsrechterlijke kant van de door Leusden voorgestelde alternatieve
lijnvoering. In dezelfde brief wordt tevens aangedrongen op een gesprek met de nieuwe
gedeputeerde de heer D. Straat. Op deze brief is op 9 april een reactie ontvangen. Kernboodschap

39

15-jun-17

Motie vreemd - advies Syntus vervoersplan

2018-11

8-nov-18

Motie vreemd 4 - beter aanbesteden met oog voor
arbeidsvoorwaarden

2018-11

8-nov-18

Motie vreemd 5 - Kinderpardon

Spreekt de raad uit: - bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en bij de
landelijke partijen te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen.

college

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 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.

2018-11

8-nov-18

Motie vreemd 9 - Proces om te komen tot
Samenlevingsakkoorden

Draagt het college op:
college
- Een modus te vinden tussen raad en college om snel te kunnen schakelen als
binnen het proces van de totstandkoming van de samenlevingsakkoorden de kaders
aanpassing behoeven.
- Hierover met de raad in gesprek te gaan.

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.

Toezeggingen

groen is nieuw;
rood is verwijderen

Datum

Onderwerp

gewenste actie

i

17-jan-19

Informatieronde RV IKC Berkelwijk

u

10-jan-19

Uitwisseling Jeugd- en Jongerenwerk Fort33 Lariks

u

10-jan-19

RIB en A-stukken - geldloket

u

10-jan-19

RIB en A-stukken - Evaluatie Verordening Participatieraad

u
u

10-jan-19
10-jan-19

RIB en A-stukken - Herinrichtin Hessenweg
RIB en A-stukken - Presatieafspraken

u

10-jan-19

Uitwisseling Maanwijk

Wethouder van Beurden zegt toe de verkeersveiligheid bij de ingang naar de
Spaarnewijk vanaf de Middenweg met wethouder Vos te bekijken.
Wethouder Kiel zoekt uit wat de mogelijkheden zijn om andere prijzen te hanteren
voor de jongerenactiviteiten en consumpties in Fort33.
Toez. Wethouder Kiel: cijfers bekostiging geldloket aan raad sturen en op termijn
analyse van opbrengst en kosten.
Wethouder Van Beurden zegt toe de raad in 3de kw nader te informeren over
samenwerking clientenraad en participatieraad.
Toezegging wethouder Vos om verslag consultatieronde toe te sturen
Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe om raad te informeren middels een
vertaling voordat de nieuwe afspraken worden vastgelegd.
- Toezegging: Van Beurden overzicht gerealiseerde sociale woningbouw
Toezegging: Van Beurden voordat definitief ontwerp wordt vastgesteld, wordt dit nog
voorgelegd aan de raad. Planning: 1st-2de kwartaal.

Begin maart 2018 hebben Gedeputeerde
Staten ons een brief gestuurd met de
kernboodschap dat het voor de provincie
niet mogelijk en niet wenselijk is om in te
gaan op de door de gemeente gewenste

E. Mouissie

R=Raad;
I=Info;
P= presentatie
Verantwoordelij planningsk
datum

Behandelaar

Ruimte voor opmerkingen

Wijze van afhandeling

Kiel
Kiel

24-jan-19

Van Beurden

3de kw

is opgenomen in de RIB

Vos
Van Beurden

Van Beurden

aan de raad verzonden op 30-1-2019

2de kw

Rüter

u

10-jan-19

Uitwisseling Lisidunahof

Toezegging: Wethouder Van Beurden zoekt uit of en wanneer onderzoek fijnstof
wordt gehouden. Communicatie wordt opgepakt door gemeente. Wethouder wil
gesprek gaan organiseren om alle alternatieven te bespreken.

Van Beurden

Leijenaar

Bouwmeester (portefeuillehouder) zegt toe middels memo aan de raad terug te
koppelen over de regelgeving omtrent het oplaten ballons. Uiterlijk februari.
Toezegging wethouder Van Beurden zal raad informeren over de
uitwerking/gevolgen van het aanpassen Persoonsgebonden budget (PGB) van 100%
naar 90%.
Toezegging wethouder Van Beurden raad informeren over de maatregelen hoe
verduurzaming kan worden opgenomen
Wethouder Vos zegt toe: gaat na of de Omgevingswettool VNG ook voor Leusden is
in te zetten is.
Toezegging: In informatieronde van de Najaarsnota is gevraagd naar het structurele
karakter van de BUIG. In de Najaarsnota is een meevaller van € 463.000 geraamd in
de uitvoering van de bijstand als gevolg van een hogere BUIG-uitkering. In de
kaderbrief 2020/Voorjaarsnota 2019 zal worden aangeven of er een structureel effect
is dat zou kunnen bijdragen aan het tekort Sociaal Domein.

Bouwmeester

Kiel

24-jan-19

Het college informeert de raad en de heer v.d. Pas of er bouwleges zijn terug te
vorderen omdat op de Paardenmaat geen bestemmingsplan geldt maar een
beheersverordening 2013.
Wethouder Van Beurden zegt toe de raad voor start Bestemmingsplanprocedure
Maanwijk de raad te informeren over de plannen.
Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe voor dit plangebied in te zetten op
aanleg groen.
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.
Wethouder Vos zegt toe tijdspad grip op besparingen zorg en tijdspad
woningbehoefte
Toezegging wethouder Van Beurden: voortaan middels bomenplan werken.
Toezegging wethouder Vos beantwoording over bezetting panden Biezenkamp
volgt.

Vos

geen datum

Van Beurden

voorjaar 2019

- Reactie op fijnstof volgt, - Inwoners zijn in
een brief aan de hele buurt uitgenodigd om
met ons in gesprek te gaan. Daar hebben
een aantal mensen op gereageerd. Medio
februari volgt een gesprek met deze
mensen.

r

20-dec-18

Motie vreemd - ballonnen

r

20-dec-18

Verordening Jeugd-WMO

februari '19

verzonden op 31 januari 2019

r

20-dec-18

Actua - vraag energietransitie

i

6-dec-18

Informatieronde Najaarsnota

i

6-dec-18

Informatieronde Najaarsnota

i

6-dec-18

Informatieronde Najaarsnota

u

22-nov-18

Uitwisseling Maanwijk

r

8-11-218

8. Bpl Hamersveldseweg 54

r

8-nov-18

7. Programmabegroting 2019

r

8-nov-18

7. Programmabegroting 2019

r
r

8-nov-18
8-nov-18

Actualitieten - bomen kind van de rekening
Actualiteiten - bezetting panden Biezenkamp

u
u

20-sep-18
20-sep-18

A-stuk A.3 woningbouw Lisidunahof
RIB - nieuwe inzamelen

Wethouder Van Beurden zegt presentatie toe.
Wethouder v.Beurden stuurt cijfers over sorteren. Van Beurden onderzoekt of
systeemfout in weegsysteem milieustraat opgelost kan worden.

u
r

20-sep-18
27-sep-18

Rapportage Soc Dom
Voorber.kosten Ruimtelijke projecten

Heragendering Rapportage Soc Domein
Presidium
Wethouder Vos zegt toe om bij nieuwe ontwikkelingen deze toe te laten voegen aan Vos
de nu voorliggende lijst.

r

27-sep-18

Ontw.BPL 't Spieghel

Wethouder Van Beurden zegt toe om de aarden wal groen en ecologisch aan te
leggen.

i

28-jun-18

RV Jaarrekening 2017

najaar

R. Schimmel

i

28-jun-18

RV Voorjaarsnota 2017

voorjaar 2019

H.Boer

u

14-jun-18

RIB - Voortgang renovatie Hamershof

Van Beurden
Wethouder van Beurden zegt toe zichtbaar te maken voor de raad welke
besparingen de Led-verlichting opleveren voor de energierekening.
Wethouder van Beurden neemt in de evaluatie afvalverwerking een paragraaf met de Van Beurden
hoeveelheid dumping van afval op.
Wethouder Kiel laat mogelijkheden openbare toiletten uitrekenen en legt opties voor Kiel
aan de raad.

r

7-jun-18

Actualiteiten

Wethouder van Beurden zegt toe de problemen rondom afvalinzameling (files bij de Van Beurden
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.

voorjaar 2019

u

16-okt-17

Beleid cultureel erfgoed

Toezegging wethouder Van Beurden om in het raadsvoorstel ook een publieksversie Van Beurden
van de cultuurhistorische waardekaart en van het parapluplan mee te nemen.

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

r

6-jul-17

RV Voorjaarsnota 2017

Raad spreekt uit volgend jaar te streven naar samenleving aan tafel bij
voorjaarsnota.

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

Van Beurden

van beurden
Vos

R.Reemst

Dit is beantwoord in de memo vragen en toezeggingen Najaarsnota 2018
(Informatieronde 6 december), bij punt 6.
RIB 19-02

R.Reemst

Dit is beantwoord in de memo vragen en toezeggingen Najaarsnota 2018
(Informatieronde 6 december), bij punt 10. Dhr. Van der Pas wordt geïnformeerd
door de griffie.

Huibert Boer

inzet in regionaal verband, periodieke terugkoppeling via rib om de raad
geinformeerd te houden

Van Beurden
Van Beurden

Van Beurden
Vos

24-2019

Van Beurden
Van Beurden

voorjaar 2019

H. Boer

??
continu

griffie
M. Langerak

Van Beurden

is opgenomen in de Rib van februari

A. Hakvoort

C. Rotgans

heeft plaatsgevonden in de uitwisseling van januari 2019
Sorteeranalyses en gegevens over vervuiling van grondstoffen worden
betrokken bij de evaluatie Nieuwe Inzamelen, eerste helft 2019. Er is geen
sprake van een systeemfout bij de weegsystemen op de milieustraat.
Per 7-12-2018 heeft het college geen
nieuwe ruimtelijke projecten benoemd
waarvoor voorbereidingskosten worden
geactiveerd.

Conform raadsvoorstel: op het moment dat het college instemt met nieuwe
ruimtelijke projecten waarvoor voorbereidingskosten worden geactiveerd, dan
wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld via de
Raadsinformatiebrief. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd bij de
jaarlijkse actualisatie grondexploitaties en de jaarrekening.
Met de initiatiefnemers is een anterieure
De uitvoering is geregeld via een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het
overeenkomst (AO) afgesloten. In de AO is bestemmingsplan 't Spieghel - zuidrand Ursulineweg. De raad is hierover via de
een beplantingsplan opgenomen. Het
RIB (januari 2019) geïnformeerd.
eindbeeld van de grondwal is dat er over 5
jaar een uitgegroeid gesloten bosplantsoen
staat van minimaal 3 meter hoog waarbij
een evenwichtige soortenverdeling van
circa 20 soorten aanwezig is.

Op grond van de huidige gegevens wordt
er ruim 60% bespaard op stroomkosten.

Deze informatie komt in het eerste halfjaar 2019. Een inventarisatie van alle
"sluiproutes" wordt bij de evaluatie betrokken.
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)

H. Boer

deze stond op D Vader
laatste
kwartaal '18dit schuift door
naar voorjaar
2019
Raad/Presidium mei/juni 2018 Griffie

is opgenomen in de RIB

In de eerste helft van 2019 , na het eerste volledige kalenderjaar Nieuwe
inzamelen met diftar, wordt een evaluatie uitgevoerd, waarna de raad
geinformeerd wordt. In de RIB van september 2018 wordt de raad geinformeerd
over de aanpak van de opstartproblemen / kinderziektes bij de toegang tot de
milieustraat.
Er wordt gekeken hoe dit vormgegeven kan worden. Informatie hierover volgt.

Laten staan als reminder.

Schriftelijke vragen
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