Aangenomen moties
Datum

Onderwerp

gewenste actie

Verantwoordelij planningsk
datum
Vos
tweede
kwartaal 2019

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;

2018-05

13-sep-18

Motie 6.9 Manifest "oog voor elkaar"

2018-04

13-sep-18

Motie 6.2 afschaffen hondenbelasting

2018-03

13-sep-18

Motie 6.1 Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk
apparaat

Verzoekt het college:
• het “manifest oog voor elkaar” of de intentie van het manifest onderdeel van de
aanpak verward gedrag te laten zijn;
• de komende jaren de samenleving informeert over omgaan met verward gedrag en
scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengt;
Roept het college op om:
voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 in maximaal 10 jaar,
gefaseerd, af te schaffen;
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;

2018-11

8-nov-18

motie "duurzaamheid in OZB"

39

15-jun-17

Motie vreemd - advies Syntus vervoersplan

Verzoekt het college:
Vos
1. aan Syntus inzake het concept-vervoerplan 2018 namens de gemeenteraad te
adviseren dat er (weer) een lijnennet wordt gerealiseerd, dat wordt gekenmerkt door
een evenwichtige mix van een verbindend en ontsluitend net, overeenkomstig de oude
lijnen 77 en 78 (desnoods in een iets lagere frequentie) en met inachtneming van de
vervoersbehoefte inzake bedrijventerrein De Horst;
2. aan Syntus te verzoeken met een vertegenwoordiging van college en raad en
relevante belangengroeperingen in gesprek te gaan over de mogelijkheden hiertoe
vóórdat het vervoerplan bij de provincie wordt ingediend;
3. de gedeputeerde in cc te informeren over bovengenoemd advies en verzoek.

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
college
verantwoord inkopen de gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de
publieke waarden beter en concreter kan borgen; -en de raad daarover te informeren.

2018-11

8-nov-18

Motie vreemd 5 - Kinderpardon

Spreekt de raad uit: - bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en bij de
landelijke partijen te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen.

Beurden

vierde kwartaal
2018

Vos

vierde kwartaal
2018

Bouwmeester

n.n.b.

Vos

vierde kwartaal
2018

college

begin 2019

2018-11

8-nov-18

Motie vreemd 6 - Samen maken we de
samenlevingsakkoorden

• de raad te informeren over de wijze waarop de verschillende samenlevingsakkoorden college
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.

2018-11

8-nov-18

Motie vreemd 9 - Proces om te komen tot
Samenlevingsakkoorden

Draagt het college op:
college
- Een modus te vinden tussen raad en college om snel te kunnen schakelen als binnen
het proces van de totstandkoming van de samenlevingsakkoorden de kaders
aanpassing behoeven.
- Hierover met de raad in gesprek te gaan.

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 en schietoefenbanen Defensie;
- 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;
- schietoefenbanen op de Leusderheide, op het terrein van de schietoefenbanen
schietheuvels en plateaus voor het opstellen van schietschijven (1860-1925),

Toezeggingen

r

Datum

Onderwerp

6-jul-17

RV Voorjaarsnota 2017

groen is nieuw;
rood is verwijderen

R=Raad;
I=Info;
P= presentatie
gewenste actie
Verantwoordelij planningsk
datum
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

Van Beurden

voorjaar 2019

u

20-sep-18

RIB - nieuwe inzamelen

Wethouder van Beurden neemt in de evaluatie afvalverwerking een paragraaf met de
hoeveelheid dumping van afval op.
Wethouder v.Beurden stuurt cijfers over sorteren. Van Beurden onderzoekt of
systeemfout in weegsysteem milieustraat opgelost kan worden.

Van Beurden

voorjaar 2019

u
u

20-sep-18
22-nov-18

Rapportage Soc Dom
Uitwisseling Maanwijk

Presidium
Van Beurden

??
voorjaar 2019

r

8-11-218

8. Bpl Hamersveldseweg 54

r

8-nov-18

7. Programmabegroting 2019

r

8-nov-18

7. Programmabegroting 2019

r
r

8-nov-18
20-dec-18

Actualitieten - bomen kind van de rekening
Verordening Jeugd-WMO

Toezegging wethouder Van Beurden: voortaan middels bomenplan werken.
Van Beurden
Toezegging wethouder Van Beurden zal raad informeren over de uitwerking/gevolgen Van Beurden
van het aanpassen Persoonsgebonden budget (PGB) van 100% naar 90%.

r

20-dec-18

Actua - vraag energietransitie

r

31-jan-19

Interpellatie Tabaksteeg

Toezegging wethouder Van Beurden raad informeren over de maatregelen hoe
verduurzaming kan worden opgenomen
Toezegging van wethouder Vos om een procesvoorstel met de raad te bespreken

r

31-jan-19

De Groene Belevenis

r

31-jan-19

Voorbereidingsbesluit De Korf

Heragendering Rapportage Soc Domein
Wethouder Van Beurden zegt toe de raad voor start Bestemmingsplanprocedure
Maanwijk de raad te informeren over de plannen.
Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe voor dit plangebied in te zetten op
aanleg groen.
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.
Wethouder Vos zegt toe tijdspad grip op besparingen zorg en tijdspad woningbehoefte

Toezegging wethouder Van Beurden om in 2021 te evalueren, waarin ook de
ervaringen met onderwijsorganisaties en scholen wordt meegenomen
Toezegging wethouder Kiel: in optimale renovatie scenario ook verbouwing van De
Tuin meenemen.

Van Beurden
Van Beurden

Van Beurden
Vos
Van Beurden
Kiel

13-jul-05

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

u

10-jan-19

RIB en A-stukken - Herinrichtin Hessenweg

Wethouder Van Beurden zegt toe de raad in 3de kw nader te informeren over
samenwerking clientenraad en participatieraad.
Toezegging wethouder Vos om verslag consultatieronde toe te sturen

u

10-jan-19

Uitwisseling Maanwijk

u

10-jan-19

Uitwisseling Lisidunahof

u

14-feb-19

u

14-feb-19

r

14-mrt-19

r

14-mrt-19

Actualiteiten - vragen portefeuille wethouder Vos over WOZtarieven GBLT, afrekening Diftar GBLT en

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

Verantwoordelij (plannings-(
k
datum
14-2-2019
Kiel
10-3-2019
van Beurden
31-3-2019
van Beurden
31-3-2019
31-3-2019
13-3-2019

Van Beurden

3de kw

Vos

Toezegging: Van Beurden voordat definitief ontwerp wordt vastgesteld, wordt dit nog Van Beurden
voorgelegd aan de raad. Planning: 1st-2de kwartaal.
Toezegging: Wethouder Van Beurden zoekt uit of en wanneer onderzoek fijnstof wordt Van Beurden
gehouden. Communicatie wordt opgepakt door gemeente. Wethouder wil gesprek
gaan organiseren om alle alternatieven te bespreken.

2de kw

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

bespreking A-stukken: memo inbreng uitwisseling
samenlevingsakkoorden, bijlage werk en inkomen.
Fonds Samenlevingsinitiatieven - motie 6.1

Wethouder Kiel zegt toe inzicht te geven hoe de ambitie tot stand is gekomen en hoe
deze zich verhoudt tot de huidige cijfers.
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.
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.

Kiel
Van Beurden
Vos

19-mrt-19

Schriftelijke vragen
Datum

Fractie

Onderwerp

30-1-2019
8-2-2019
1-3-2019
1-3-2019
7-3-2019
14-3-2019

GroenLinks-PvdA
ChristenUnie-SGP
VVD
VVD
SP
D66

Schr vragen GroenLinks-PvdA inzake oud en nieuw viering
Schr vragen CU-SGP inzake renovatiescenario MFA De korf
Schr vragen VVD inzake Leusden Vertelt
Schr vragen VVD inzake afvalstoffen
Schr vragen SP inzake armoede onder werkenden
Schr vragen D66 inzake Remondis

