
Uitwisseling

Agenda  9 mei 2019
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen 
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrondinformatie, 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 raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken plaats. 

Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (raadzaal)

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt.

20.00 – 22.00 uur Uitwisseling (parallelsessie 035/036)

 

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 
- 
20.45

Onderhoudscontract buitenruimte (CUP 8.2) Vos / .. /
De Kloe

20.45
- 
21.30

Onderzoek Deloitte "benchmark analyse financiële positie 
gemeente Leusden”

Vos / .. /
Schutte

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 
– 
20.45

APV
[ juridisch/technische toelichting op instrumentarium APV 
door Hans Vooren, Juridisch Controller BLNP ]
[ agendering raadsvoorstel wijziging APV: 16 mei in de 
Informatieronde en 6 juni raad ] 

Bouwmeester/
 Vooren

 .. /
Schutte

20.45
- 
21.30

Inzet Klijnsmamiddelen voor kinderen/jongeren in armoede Kiel /  .. / 
De Kloe

21.30 
– 
22.00  

Presentatie Jongeren Ontmoetingsplek Kiel /  .. /
Schutte

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt; beschikbaar via de griffie
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22.00 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter:     ; Griffier: De Kloe

Onderwerpen RIB 19-04 Reeds geagendeerd op

Brandweerkazerne Burgemeester van der 
Postlaan
Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2018

Beantwoording vraag Waterrad

De natuurontwikkeling bij Van der Valk en het 
Mosselbosje

Intentie verklaring om te komen tot een lokaal 
Sportakkoord

Overige onderwijshuisvesting
- Renovatie ’t Ronde
- Kind Centrum Groenhouten

Actualisatie reserve onderwijshuisvesting

Economische monitor regio Amersfoort

Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2016-2018

Woondeals 3 september: Regionale 
raadsledenbijeenkomst 

Start nieuwbouw IKC Berkelwijk

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Lockers en printer geplaatst in open ruimte Huis van 
Leusden

Lijst A-stukken Raad 18-4-2019 (20 maart 2019 –  11 april 2019)
A.3 Beantwoording schriftelijke vragen SP armoede
A.4 Beantwoording schriftelijke vragen VVD LeusdenVertelt

Lijst A-stukken Raad 6-6-2019 (12 april 2019 – 7 mei 2019)
A.1 Memo raad datalek SVMN
A.2 memo Rabobank
A.3 Raadsinformatiebrief 2019-04
A.4 Beantwoording schr vragen D66_inzake Remondis
A.5 Memo gemeenteraad inzake contractontbinding Knooppunt Hoevelaken-april 2019
A.6 Memo procesaanpak Tabaksteeg-Zuid

[ deze lijst wordt bijgewerkt tot 7 mei 2019 ]
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Raadsvergadering
6 juni, 20.00 uur, raadzaal

Agenda

 Voorafgaand aan de raadsvergadering (19.45) overhandigt het college zijn reactie op 
de aanbevelingen van de jeugdgemeenteraad over het bermbeheer. De 
jeugdraadsleden en de raadsleden krijgen de kans het college vragen te stellen. 

1. Opening
Opening met spiegelend raadslid. 

2. Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, als zij zich 
van tevoren hebben aangemeld bij de griffier (minimaal 48 uur voorafgaand).

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

4. Vaststellen agenda

5. Lijst ingekomen stukken

Nb. RV Bekrachtiging geheimhouding 

Nb. RV Actualisatie Grondexploitaties 2019

Nb. RV Nota Kostenverhaal 2019

Nb. RV Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019

Nb. RV Vaststellen bestemmingsplan Hamersveldseweg 138

Nb. RV Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Beleidsplan 2020-2023

Nb. RV Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Jaarrekening 2018, geactualiseerde  
begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 

Nb. RV Regionale Werkvoorziening Amersfoort (RWA) Jaarrekening 2018 en 
Meerjarenbegroting 2020-2023 

Nb. RV Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020 GBLT

Nb. RV Ontwerp Programmabegroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

Nb. RV Ontwerpbegroting GGDrU 2020

17. Vaststellen Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 18 april 2019
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18. Moties vreemd aan de orde van de dag

19. Sluiting



INFORMATIEAVOND
Agenda  16 mei 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 – 22.30 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 Bestemmingsplan Hamersveldseweg 138
ABZ diervoeding wil uitbreiden op de Hamersveldseweg 138. Door uit te breiden kunnen zij voldoen 
aan een groeiende vraag naar hun product en kunnen ze makkelijker vrachtwagens laden en lossen. 
Het college stelt de raad voor medewerking te verlenen door het bestemmingsplan te wijzigen. In het 
bestemmingsplan is rekening gehouden met verkeersveiligheid, milieu-impact op de omgeving en 
behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

RV VRU: Beleidsplan 2020-2023  én
RV VRU: Jaarrekening 2018, geactualiseerde begroting 2019, ontwerpbegroting 2020
Het dagelijks bestuur van de VRU stelt de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te 
maken of nadere toelichting te vragen op het beleidsplan 2020-2023, op de jaarrekening 2018 en op 
de ontwerp begroting 2020/ geactualiseerde begroting 2019. Het college stelt voor geen zienswijze in 
te dienen.

RV RWA Jaarrekening 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023
Het Bestuur van RWA legt de jaarrekening (2018) en concept meerjarenbegroting (2020-2023) aan de 
gemeenteraden voor. De raad is tot 1 augustus 2019 in de gelegenheid inhoudelijk te reageren op 
deze stukken (zienswijze). Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen en hierdoor de RWA in 
de gelegenheid te stellen om verder te gaan op de koers die zij reeds hebben ingezet.

RV GBLT: Jaarstukken 2018, Kadernotitie 2020, Ontwerpbegroting 2020,  aanpassing 
gemeenschappelijke regeling
Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 van de 
GBLT en op de technische aanpassingen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring 
afgegeven over de jaarrekening. De WOZ-waarden worden in Leusden vanaf 2020 berekend op basis 
van gebruiksoppervlakte per woning en niet meer op basis van de inhoud m3. Het GBLT dient in 2019 
een begrotingswijziging in voor de beheerkosten.
De stijging van de deelnemersbijdrage past binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting.

RV Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Ontwerp Programmabegroting 2020 en 1e Begrotingswijziging 
2019 RUD Utrecht
De RUD voert wettelijk verplichte milieutaken uit voor de gemeente ten behoeve van een schone, 
veilige en duurzame omgeving. RUD Utrecht vraagt de raad een reactie/ zienswijze op de 
ontwerpprogrammabegroting 2020 en op de 1e begrotingswijziging 2019. Het college stelt voor geen 
zienswijze in te dienen.

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


- Ontwerpbegroting GGDrU 2020 [stukken volgen na college 7 mei] 

Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:

- werkgroep Fairtrade Gemeente Leusden

20.30 – 21.15 uur Informatieronde * – Raadzaal plenair

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30 
– 
21.15

RV Scenario’s tekort Sociaal Domein
Het betreft een opiniërende informatieronde. Het college levert 
hiervoor een bespreekstuk aan op 7 mei. Besluitvorming over 
dit onderwerp vindt plaats op 27 juni en 11 juli.
Meerdere woordvoerders per fractie mogelijk.

 

College  ../ 
Schutte

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

21.15 – 22.30 uur Informatieronde – Raadzaal parallel 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.15
-
22.00

RV Beleidskader Sociaal Domein
Het betreft een opiniërende informatieronde. Het college levert 
hiervoor een bespreekstuk aan op 7 mei. Besluitvorming over 
dit onderwerp vindt plaats op 27 juni en 11 juli.
Meerdere woordvoerders per fractie mogelijk.

Kiel/ Van 
Beurden

.. / 
Schutte

22.00
-
22.30

RV Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 
2019 (APV)
Met de regels in de APV kan de gemeente bepaalde zaken in 
de openbare ruimte in goede banen leiden door te verbieden of 
te vergunnen onder bepaalde voorwaarden. Ook biedt het de 
gemeente en de politie de mogelijkheid om handhavend op te 
treden als de inwoners er onderling niet uitkomen. 

Enkele voorgestelde veranderingen
Toevoeging van regels inzake openlijk drugsgebruik 
gebiedsontzegging, carbid schieten, verbod oplaten ballonnen. 
Wijzigen van onder andere schenktijden paracommerciële 
rechtspersonen, aanwijzing collectieve festiviteiten en melding 
incidentele festiviteiten. Ook worden er regels geschrapt die 
nooit gebruikt worden zoals het rookverbod in bossen en 
natuurgebieden, veiligheid op het ijs. 

Bouwmee
ster

 .. /
Schutte

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.



21.30 – 22.30 uur Informatieronde – Ruimte 035/036 parallel
 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.15 
– 
22.00  

RV Nota Kostenverhaal 2019 gemeente Leusden
Bij het in ontwikkeling nemen van gebieden en grond in de 
gemeente Leusden is het onduidelijk welke kosten gedragen 
worden door de gemeente en welke voor rekening van de 
initiatiefnemers. Het gaat dan om gemeentelijke investeringen 
met een bovenwijks karakter waar meerdere locaties profijt van 
hebben. Te denken valt aan: hoofdinfrastructuur, duurzame 
mobiliteit, klimaat adaptatie en energietransitie. 
Door eenduidige regels vast te stellen voor het verhalen van 
kosten op initiatiefnemers van ruimtelijke plannen wil de 
gemeente hier helderheid in scheppen.
Op dit moment is de gemeente gehouden aan beleidsregel 9 
uit de Nota Grondbeleid 2013-2017, waarbij niet actief aan 
initiatiefnemers een bijdrage wordt gevraagd voor het tot 
ontwikkeling brengen van gebieden. Deze beleidsregel komt 
met dit voorstel te vervallen. 

Vos  .. /
De Kloe

22.00 
– 
22.30 

RV Actualisatie Grondexploitaties 2019 
Met het vaststellen van het rapport ‘Actualisatie Grondexploi-
taties 2019’ voldoet de gemeente aan de conform het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) jaarlijks verplichte 
herziening van de grondexploitaties. Het geeft de raad 
informatie over de grondposities en over de financiële zaken en 
ontwikkelingen van projecten binnen het Grondbedrijf. De raad 
stelt het geactualiseerd kader vast waarbinnen het college de 
komende jaren inkomsten en uitgaven kan verantwoorden.

De actualisatie van de grondexploitaties leidt conform BBV tot 
twee tussentijdse winstnemingen: op grondexploitaties 
Locaties Leusden-Zuid en op Hamersveldseweg 136 e.o. 
De raad wordt voorgesteld om bij de Voorjaarsnota 2019 een 
integrale afweging te maken op welke wijze het surplus in de 
Algemene Reserve wordt verwerkt.

Het raadsvoorstel is aangeboden met één geheime bijlage. 
Conform artikel 25 Gemeentewet wordt de raad voorgesteld 
om de geheimhouding op 6 juni middels een separaat voorstel 
te bekrachtigen. Het bekrachtigingsvoorstel staat niet op de 
Informatiemarkt noch op de ronde. Inzage bij de griffie.  

Vos  .. /
De Kloe

** van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt.
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