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Uitwisseling Omgevingswet

Agenda  14 november 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 – 22.00 uur   Uitwisseling (plenair raadzaal)
 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00
– 
22.00

Uitwisseling omgevingswet
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Uitwisseling

Agenda  21 november 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 – 21.00 uur Uitwisseling Sociaal Domein (plenair raadzaal)

21.00 – 22.00 uur Voortgang (plenair raadzaal)

22.00 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter: ; Griffier: 

Onderwerpen RIB 19-08 Reeds geagendeerd op

Nieuwe woningbouwlocaties na 2025; procesaanpak en 
planning

Voortgang project Hessenweg

Aanleg verkeersdrempel Leusbroekerweg

Renovatie U-Blok

Regionaal Economische Agenda

Buitenreclame – abri’s

Integratie van statushouders: Benchmark

(Paraplu)bestemmingsplan Cultureel Erfgoed

Doornseweg 13a

LED-lampen voor bijstandsgerechtigden

Luierinzameling en recycling

Seismisch onderzoek naar mogelijkheden geothermie

Energieakkoord buitengebied

Samenwerking Participatieraad en Raad voor 
Cliëntenparticipatie

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00
– 
21.00

Stand van zaken monitoring en sturing op zorgkosten

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

21.00
-
22.00

Voortgang domein Bestuur



2

Deelname Pilot Inspiratieregio Onderwijs

Hulpmiddelen

Leusdens Sportakkoord

Lijst A-stukken Raad 07-11-2019 (vanaf 9 oktober 2019)
A.7 Financiële achtergrond afvalbegroting
A.8 PAS en de consequenties voor Leusden
A.9 Raadsinformatiebrief 2019-08 (reeds besproken)

Lijst A-stukken Raad 12-12-2019 (31 november 2019 – 19 november 2019)

Wordt nog verder aangevuld tot en met 19 november 2019.
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INFORMATIEAVOND
Agenda  28 november 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 Verordening Rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers
Naar aanleiding van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers moet er een 
nieuwe Verordening Rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers worden 
vastgesteld. De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en 
fractievertegenwoordigers Leusden 2014 komt hiermee te vervallen. 

RV Wijziging verordening Raadswerk als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie 
Ambtenaren (WRNA)
Vanaf januari wordt de bestuursrechtelijke benoeming van ambtenaren omgezet in een 
civielrechtelijke arbeidsovereenkomst tussen medewerkers en de rechtspersoon gemeente. 
De afspraken tussen de gemeenten en de bonden worden voortaan landelijk vastgelegd in 
een CAO. Deze afspraken gelden ook voor de griffier en de griffiemedewerkers. De huidige 
Verordening Raadswerk moet worden aangepast als gevolg hiervan. 

RV Actualisering verordening adviescommissie bezwaarschriften
De raad wordt voorgesteld de geactualiseerde verordening adviescommissie bezwaarschriften 
vast te stellen.  Deze geactualiseerde verordening houdt rekening met de gevolgen van de 
inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WRNA) en is in lijn 
gebracht met de verordeningen van de bezwarencommissies van de andere BLNP-
gemeenten. Het is de bedoeling dat de vier bezwarencommissies, voor zover mogelijk,  
geleidelijk steeds verder in elkaar schuiven.

RV Vaststelling bestemmingsplan 'Ursulineweg 30' 
Op 12 december vergadert de raad over het voorstel het bestemmingsplan ‘Ursulineweg 30’ 
vast te stellen, met als doel het beoogde gebruik (en daarmee de beoogde verkoop) als 
burgerwoning van het pand Ursulineweg 30 mogelijk te maken. Na vaststelling door de raad is 
het pand niet langer gekoppeld aan het bedrijfspand op Ursulineweg 32.  

Inwonerstafels Er zijn geen inwonerstafels gemeld. 

mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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20.30 – 21.30 uur Informatieronde – Raadzaal* parallel 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.15

RV De Korf
De raad wordt voorgesteld De Korf sober en doelmatig op te 
knappen zodat het de komende 8 jaar op de huidige wijze 
gebruikt kan worden.  Daarnaast wordt raad gevraagd in te 
stemmen met het verkennen van toekomstige herontwikkeling 
van MFA De Korf.  De locatie biedt kansen voor meer 
woningen in het centrum maar ook voor andere functies.  
Herontwikkeling in de toekomst kan ook voordelen hebben 
voor de ruimtelijke kwaliteit in het Hart van Leusden en voor 
klimaatneutraal bouwen.

Kiel

21.15
-
22.00

Herijking Duurzaamheidsagenda
Op basis van de ervaringen uit de evaluatie werd een herijking 
opgezet. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, initiatiefnemers en ambtenaren spraken hun 
ambities uit en gaven aan welke lopende activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid zichtbaar gemaakt moeten worden. 
De raad wordt voorgesteld de herijking van de dynamische 
Duurzaamheidsagenda te bekrachtigen. Daarnaast wordt de 
raad gevraagd in te stemmen met de vergroting van het Fonds 
van de Duurzaamheidsleningen in 2020 en 2021, jaarlijks met 
€ 100.000, in een tijdelijk ‘doorlopend krediet’ tot en met 2030, 
en de kosten hiervan ad € 31.000 te dekken uit de binnen de 
algemene reserve met aangewezen bestemming 
gereserveerde middelen voor volkshuisvesting.

Van 
Beurden

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

20.30 – 21.30 uur Informatieronde – Ruimte 035/036** parallel

 Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30-
21.00

RV Bouwdriest 
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Bouwdriest 
ongewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de nota van 
zienswijzen. Hierdoor wordt de bouw van 5 rijwoningen en 14 
rug-aan-rug woningen mogelijk gemaakt op het perceel van de 
voormalige boerderij Bouwdriest. 
Bij invoering van een ander plan, meer enkele vrijstaande of 
twee-onder-een-kap woningen, worden er geen betaalbare 
woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Als de locatie 
niet ontwikkeld wordt, blijft het terrein braak liggen. De 
eigenaar mag dan één woning bouwen. Het perceel is erg 
groot voor één woning en de kans om (betaalbare) woningen 
aan de markt toe te voegen blijft onbenut.

Vos

21.00-
21.30

RV Rioleringsplan
Water is een kostbaar goed en dat vraagt om een gedegen 
beheer. Bovendien, de inzameling en afvoer van afvalwater via 
de riolering levert een grote bijdrage aan de volksgezondheid. 
Gemeenten hebben dan ook een zorgplicht voor de inzameling 

Vos
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van stedelijk afvalwater, voor hemelwater en voor het 
grondwater. Om dat goed te blijven doen wordt de raad 
gevraagd in te stemmen met het gemeentelijke rioleringsplan 
2019-2023 én om een bijstelling van de rioolheffing. 

21.30-
22.00

RV Belastingverordeningen 
De raad wordt voorgesteld de verordeningen vast te stellen 
voor de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2020.  De 
raad heeft eerder besloten de OZB te verhogen, leges in te 
voeren voor het verstrekken van verklaringen omtrent 
vergunningvrij bouwen en de tweede stap van de gefaseerde 
afschaffing van de hondenbelasting uit te stellen. Als gevolg 
van de inflatie is een stijging van de tarieven van 2% 
opgenomen. 

Vos

** van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt, beschikbaar via gemeentebestuur.leusden.nl

22.00 – 22.45 uur Informatieronde – Raadzaal* plenair

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

22.00-
22.45

RV Najaarsnota
Met de Najaarsnota wordt de raad op de hoogte gesteld van de 
financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en voortgang van 
de financiële begroting.  De raad wordt voorgesteld de 
najaarsnota 2019 vast te stellen. De voorlopige negatieve 
begrotingsresultaten moeten worden gedekt uit de reserves. 
Ook wordt er gevraagd in te stemmen kapitaalkredieten 
beschikbaar te stellen voor de inrichtingskosten van het 
gemeentehuis, een schrobmachine voor de 
binnensportaccommodaties, en voor de verbouwing van de 
Walter van Amersfoortstraat.

Kiel

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl



L 1

Raadsvergadering
12 december 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. De Korf

NB. Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

NB. Vaststellen Bestemmingsplan Bouwdriest

NB. Herijking dynamische Duurzaamheidsagenda 2019-2022

NB. Najaarsnota 2019

NB. Belastingverordeningen 2020

NB. Vaststelling Bestemmingsplan ‘Ursulineweg 30’

NB. Actualisering verordening adviescommissie bezwaarschriften

NB. Verordening rechtspositie

NB. Wijziging verordening Raadswerk als gevolg van WRNA

NB. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 7 november 2019

NB. Actualiteiten

NB. Moties vreemd aan de agenda

NB. Eervol ontslag raadslid Jan Overweg

NB. Sluiting
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