
Aangenomen moties
Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum
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

2018-03 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. 

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

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

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;

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;



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;
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 

Vos najaar 2019

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

Toezeggingen groen is nieuw; 

rood is verwijderen

R=Raad;

I=Info; 

P= presentatie
Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum
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

u 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

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



u 14-jun-18 RIB - Voortgang renovatie Hamershof Wethouder Kiel laat mogelijkheden openbare toiletten uitrekenen en legt opties voor 

aan de raad. 

Kiel

i 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 voorjaar 2019

u 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 voorjaar 2019

u 20-sep-18 Rapportage Soc Dom Heragendering Rapportage Soc Domein Presidium ??

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

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

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

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

verduurzaming kan worden opgenomen

Van Beurden

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

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

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

Tuin meenemen. 

Kiel

i 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.

u 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

u 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)

u 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

u 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



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

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

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: 

- eindafrekening beste idee van Leusden. 

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

Vos 2e kwartaal 

2019

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

r 14-mrt-19 Actualiteiten - Mededeling mw. Van der Vegte namens 

raadsrapporteurs AVU over verbreding opdracht

Toezegging: Presidium zal verzoek beoordelen. presidium 19-mrt-19

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

r 14-mrt-19 Motie vreemd Balonnen Toezegging Bouwmeester om direct te beginnen met ontmoedigen van het oplaten 

van ballonnen, totdat het artikel in de eerstvolgende APV-wijziging is opgenomen.  

Bouwmeester

u 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 

u 28-3-2019 RIB-Astukken - Benchmark formatie en kosten Toezegging Bouwmeester toezenden opdrachtformulier Bouwmeester

u 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

u 28-3-2019 RIB-Astukken - memo A.8 GGDrU Wethouder Kiel zegt toe harde data na te vragen. Kiel

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

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

Schriftelijke vragen
Datum Fractie Onderwerp Verantwoordelij

k

(plannings-(

datum
1-3-2019 VVD Schr vragen VVD inzake Leusden Vertelt van Beurden 31-3-2019

7-3-2019 SP Schr vragen SP inzake armoede onder werkenden 31-3-2019

14-3-2019 D66 Schr vragen D66 inzake Remondis 17-4-2019

8-4-2019 CDA Schr vragen CDA inzake Rabobank neemt intrek in Huis van Leusden 8-5-2019

10-4-2019 D66 Schr vragen D66 uitbreiding MFC Atria 10-5-2019

10-4-2019 D66 Schr vragen D66 verbouwing Dierenkliniek Landweg 10-5-2019

10-4-2019 D66 Schr vragen D66 intrek Rabobank Huis van Leusden 10-5-2019

10-4-2019 SP Schr vragen SP notificatierichtlijn Kiel 10-5-2019

10-4-2019 SP Schr vragen SP over de dienstregeling 2020 10-5-2019


