Uitwisseling
Agenda
28 maart 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 – 21.15 uur Uitwisseling (parallelsessie Raadzaal)
Tijd

Onderwerp

20.00 Veiligheidsbeleid: jaarcijfers veiligheid en ophalen lokale
speerpunten.
21.00 (Twee onderwerpen, daarom wordt een uur geraamd)
21.00 Consultatie raadsrapporteurs AVU
Korte verkenning op verzoek van de raadsrapporteurs.
21.15

Portefeuille Voorzitter
/ griffier
Bouwmeester
/ Vries

Raad / AVU
rapporteurs
v.d.Heuvel
v.d. Vegte

20.00 – 21.15 uur Uitwisseling (parallelsessie 035/036)
Tijd

Onderwerp

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00 Natuur en kleinschalig wonen op Waterloo
20.45
20.45 Project Lisidunahof - bijpraten stand van zaken
21.15

21.15 – 22.30 uur Voortgang
Tijd

Onderwerp

21.15 Voortgang: Programma Sociaal Domein icm
raadsrapportage sociaal domein
22.30

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

22.30 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers
Voorzitter: Pouwels ; Griffier:
Onderwerpen RIB 19-03

Reeds geagendeerd op

Vuelta 2020 bezoekt Leusden
Benchmark formatie en kosten
Groot onderhoud riolering en wegen aan de
Ursulineweg
Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van
het bestemmingsplan
Herinrichting van de Hamersveldseweg-zuid
Project Hart van Leusden
Bloemrijke bermen
Regiodeal Food Valley; verkenning mogelijkheden
aansluiting
Leader Gelderse Vallei; gemeente Leusden
ondersteunt twee nieuwe projecten voor
plattelandsontwikkeling
Keuken van Utrecht
Voortgang herontwikkelingen Leusden-Zuid
Uitbesteding van de Zorgadministratie voor de
Jeugdwet en Wmo
Sociaal Domein
Collectieve zorgverzekering voor minima
Audit RWA/Amfors
Lijst A-stukken Raad 14-3-2019 (12 februari – 7 maart 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
A.7 beantwoording schr vragen GroenLinks-PvdA inzake buurtsportcoaches
A.8 memo GGDrU februari 2019 voortgang GGiD Wmo toezicht en
vaccinatiekoffer (2 bijlagen)
A.9 beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA - oud en nieuw
A.10 beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP - renovatie De Korf
A.11 Raadsinformatiebrief 19-03
Lijst A-stukken Raad 18-4-2019 (8 maart – 19 maart 2019)
A.1 Memo Doornseweg 29b natuur en kleinschalig wonen Waterloo
Deze lijst wordt tot en met 19 maart aangevuld.
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INFORMATIEAVOND
Agenda

4 april 2019

19.30 – 20.00 uur
Wandeling over Hamershof o.b.v. wethouder Kiel
Het project Hart van Leusden - toelichting uitvoering – etc. Wethouder Kiel neemt de raad
mee over de Hamershof. Aansluitend op de Informatieronde geeft wethouder Kiel van
21.15 – 22.00 uur in een Uitwisseling nadere toelichting op de voortgang.
20.00 - 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 – 21.15 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/
21.15 – 22.30 uur
Uitwisseling
Er wordt informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen van op de
raadsagenda staan.

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
Vaststelling bestemmingsplan Achterveld 2014, herziening W. van Amersfoortstraat 65 en
beeldkwaliteitsplan
De raad wordt voorgesteld de bouw van zes appartementen mogelijk te maken op het
perceel Walter van Amersfoortstraat 65. De bestaande begane grond wordt verbouwd en er
wordt een tweede bouwlaag gerealiseerd. De zes appartementen zijn, vanwege een
beperkte omvang, bedoeld voor starters op de woningmarkt. De huidige bestemming laat
wonen op dit perceel niet toe.
Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:
-

De Jeugdgemeenteraad presenteert deze avond het raadsvoorstel bloemrijke bermen.

20.30 – 21.15 uur Informatieronde – Raadzaal
Tijd Onderwerp
20.30 Parapluplan Cultureel erfgoed
–
21.15

21.15 – 22.30 uur Uitwisseling

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Tijd

Onderwerp

21.15 Voortgang Hart van Leusden.
Voortzetting over de voortgang Hart van Leusden.
–
22.00 Van 19.30 – 20.00 uur biedt wethouder Kiel de gelegenheid
voor een rondwandeling over de Hamershof.

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Kiel

22.00 Aankondiging Verordening rechtspositie decentrale politieke
Griffier
–
ambtsdragers 2019
22.30 Per 1 januari 2019 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers in werking getreden.
Op lokaal niveau kunnen, met de inwerkingtreding van het
nieuwe rechtspositiebesluit nog maar een beperkt aantal zaken
rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld.
Aan de hand van een was wordt/moet lijst worden de raad
geïnformeerd over de gevolgen en welke lokale ruimte er is.

De Kloe

De Kloe

Extra Uitwisseling
Sociaal Domein - financiën en nieuw beleidskader
& Voortgang Samenlevingsakkoorden
Agenda

11 april 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.
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.
19.00 uur – 23.00 uur Uitwisseling (Raadzaal)
Tijd

Onderwerp

19.00 Financiën Sociaal Domein
–
20.30
20.30 Beleidskader Sociaal Domein
–
22.00
22.00 Voortgang Samenlevingsakkoorden
–
23.00

Portefeuille Voorzitter
/ griffier

Raadsvergadering
18 april 2019, 20.00 uur, raadzaal
Agenda
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.

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

6.

RV Bestemmingsplan Walter van Amersfoortstraat 65 te Achterveld
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 6 appartementen.

7.

RV Parapluplan Cultureel Erfgoed
Dit voorstel volgt op 19 maart na behandeling in college B&W.

8.

Vaststellen Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 14 maart 2019

9.

Moties vreemd aan de orde van de dag

10.

Sluiting
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