
LEREN VAN SUCCESSEN

INSPIRATIEAVOND

SAMENLEVING VOOROP

7 februari ’19 om 20.00 uur

Huis van Leusden
Mede namens de gemeenteraad van Leusden, nodig ik u van harte uit voor 

de Inspiratieavond Samenleving Voorop. Verschillende gastsprekers nemen 

ons op deze avond mee naar boeiende voorbeelden van initiatieven uit de 

samenleving, afkomstig uit het hele land. 

Met de gemeenteraad, ben ik op zoek naar inspirerende voorbeelden 

waarmee Samenleving Voorop in Leusden verder opgepakt kan worden en 

wat dit betekent voor alle betrokken partijen. Met Samenleving Voorop wil 

de gemeente Leusden ruimte geven aan initiatieven van bewoners.   

In de afgelopen jaren zijn vele initiatieven op het terrein van onder meer 

cultuur, sport en beheer van de grond tot bloei gekomen. In april ‘18 

hebben we dit proces geëvalueerd. Met alle aanwezigen zijn ook een aantal 

verbeterpunten geformuleerd. 

Nu willen we een volgende stap zetten in hoe samenleving en gemeente 

samen kunnen optrekken om meer initiatieven tot een succes te maken.  

Meedoen? Geef u dan voor dinsdag 5 februari op bij griffier@leusden.nl 

onder vermelding van inspiratieavond. Ik hoop u 7 februari te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Gerolf Bouwmeester, burgemeester

Het programma  
19.30 uur Inloop en ontvangst

20.00 uur Welkom burgemeester

20.05 uur Gastspreker Gerard Drosterij, 

                                       SlowPolitics.com

20.35 uur Pitches van workshopleiders

                                       Kies uw workshop

20.45-21.30 uur Workshopronde 1 

21.30 uur Wisseling en wandelgangen

                                       Werf een ander voor de 

                                       workshop die u heeft gevolgd

21.40 – 22.25 uur Workshopronde 2

22.25 uur Plenaire afronding “De Oogst” 

                                       Aansluitend borrel en korte nazit



 De Raadsconferentie Samenleving Voorop van 6 april ’18 leverde deze beeldende “oogst” op.



Uitwisseling

Agenda  14 februari 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 – 21.30 uur Uitwisseling (Raadzaal)

21.30 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter:  Pouwels
Griffier: De Kloe

Onderwerpen RIB Reeds geagendeerd op

Jeugdfonds De Boom nvt

Taakstelling huisvesting statushouders nvt

Kosten Geldloket Leusden nvt

Koningsdag 2019 nvt

Veiligheid tijdens oud en nieuw viering nvt

Eat & Meet stopt met catering nvt

Project Groot Achterveld nvt

Woningbehoeftenonderzoek nvt

Bezetting panden Biezenkamp 8-11-2019

Afhandeling meldingen openbare ruimte 20-1-2018

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 
- 
20.45

Parapluplan Cultureel Erfgoed
Het college is voornemens u in de raadsvergadering van 
april een voorstel te doen over het bestemmingsplan 
Parapluplan Cultureel Erfgoed. Deze uitwisseling is 
bedoeld voor een ambtelijke presentatie over hoe het plan 
tot stand is gekomen, de achtergrond en reikwijdte van het 
plan, zodat u bij de besluitvorming goed voorbereid bent 
op een inhoudelijke discussie over het voorstel. 

 .. / De 
Kloe

20.45 
– 
21.30

Bespreking op verzoek van wethouder Kiel … / Kim de 
Groot (lariks)

 .. / De 
Kloe
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Vraag n.a.v. verjaring gemeentegrond RIB-A-stukken 10-1-2019

Vraag informatieronde Najaarsnota 6-11-2018

Lijst A-stukken Raad 31-1-2019 (8 – 24 januari 2019)
A.9   memo raad reactie op artikel AD over vernietiging BKR-kunst mevrouw Vast
A.10 beantwoording schriftelijke vragen resultaten meting bewonerstevreden 
        onderhoud (5 bijlagen) - VVD
A.11 memo inbreng Uitwisseling Samenlevingsakkoorden 13 december 2018
A.12 memo strategische agenda Uitwisseling 10 januari 2019
A.13 raadsinformatiebrief 2019-02

Lijst A-stukken Raad 14-3-2019 (24 januari – 12 februari 2019)
A.1 memo verkenning 28 woningen Tabaksteek (1 bijlage)
A.2 afdoeningsbrief Samenlevingsakkoorden
A.3 memo overzicht subsidies (2 bijlagen)
A.4 rapportage sociaal domein
A.5 Samenlevingsakkoord SOL
A.6 memo oplaten ballonnen



INFORMATIEAVOND

Agenda  21 februari 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 – 22.15 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 Conceptbegroting 2020 AVU en begrotingswijziging AVU 1-2019
Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de AVU-begroting 
2020 en daarmee in te stemmen met de voorgestelde financiële kaders. Het college stelt de raad 
ook voor om in te stemmen met een begrotingswijziging voor het jaar 2019, om de verhoogde 
verbrandingsbelasting per 1-1-2019 te verwerken.

RV Opdrachtverlenging accountant
Het college stelt u voor de opdracht aan BDO Audit & Assurance b.v. te Amsterdam tot het 
verlenen van accountantsdiensten met twee jaar te verlengen (de verslagjaren 2019 en 
2020).

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:

- nog geen aanmeldingen

20.30 – 22.00 Informatieronde – Raadzaal
Tijd Onderwerp Porte-

feuille
Voorzitter 
/ griffier

20.30 
– 
21.00 

RV herverdeling middelen fonds Samenlevingsinitiatieven 
Het college stelt de raad voor om het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven breder en voor meerdere doeleinden 
in te zetten. Daarbij gaat het om het versterken van de 
saamhorigheid in Leusden en het bruisender en leuker maken 
van de gemeente door extra culturele, maatschappelijke en 
sportieve elementen.

Van 
Beurden

 .. /
Schutte

21.00 
– 
22.00 

RV Kaders en uitgangspunten Regionale Energiestrategie
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de
opgestelde kaders voor de Regionale Energiestrategie. Met
de Regionale Energiestrategie doet de regio een aanbod aan

Van 
Beurden

 .. /
Schutte

mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/


het rijk om invulling te geven aan de noodzakelijke
maatregelen om de afspraken uit het klimaatakkoord van
Parijs waar te maken. Hiervoor wordt een plan voor
energiebesparing en opwekking van duurzame energie
opgesteld.

?? RV  Strategische Agenda Regio Amersfoort
De input voor de dialoogtafels 

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.
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Raadsvergadering
14 maart 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

5. Lijst ingekomen stukken

nb. RV Herverdeling middelen fonds Samenlevingsinitiatieven

nb. RV Kaders en uitgangspunten Regionale Energiestrategie

nb. RV  Strategische Agenda Regio Amersfoort

nb. RV Conceptbegroting 2020 en begrotingswijziging AVU 1-2019

nb. RV Opdrachtverlenging accountant 

11. Vaststellen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 31 januari 2019

12. Moties vreemd aan de orde van de dag

13. Sluiting met spiegelend raadslid
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