
Lange Termijn Agenda(LTA)  Gemeente Leusden Legenda: groen = nieuw; rood = verwijderen

26-9-2019 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) ambtenaar Laatste B&W 06-08-2019* - Informatieronde 12-09-2019

strategische agenda Regio Amersfoort

Uitvoeringskrediet de korf optimale renovatiescenario uitvoeren n.t.b, voorlopig Mark ter Bals Verzoek om extra lange informatieronde (45-60 minuten) planning is 

krap, schuift door naar de raadscyclus van december. 

Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Leusden 2019

Aanpassing huidige rechtspositie is noodzakelijk als gevolg 

van wijziging landelijk rechtspositiebesluit politieke 

ambtsdragers: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2019-01-

01/0/afdrukken 

griffier 13 mei 19.00 – 20.00 uur eerste lezing – we nemen het kort door en 

bespreken enkele beslispunten. Dit om feeling te krijgen met het 

schema en om in de fracties met het schema onder de arm het 

gesprek aan te gaan. 

14 mei – 2 juni ruimte voor overleg in de fracties op basis van eerste 

Parapluplan Cultureel Erfgoed Het (paraplu)bestemmingsplan regelt de bescherming van 

cultuurhistorische waardevolle objecten in de gemeente

Paul Leijenaar RAADVOORSTEL VOLGT LATER PLAN GAAT NA DE ZOMER 

EERST OPNIEUW TER INZAGE

RONDE Vaststelling Beleid Peuteropvang en VVE 2020 e.v. Vaststellen nieuw beleid Peuteropvang en Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) vanaf 2020. Inclusief 

evaluatie bestaand beleid t/m 2019. 

Martin van Egmond Annelies 

Maarschalkerweerd

Voorstel is in voorbereiding naar de raad voor December 2019.

RONDE Lisidunahof/Hof van Liz Uitgangspunten voor het opstellen van bestemmingsplan 

voor herontwikkeling rond zorgcomplex Lisidunahof

Paul Leijenaar

RONDE Voorstel exploitatie zwembad octopus Na 10 jaar mag de SRO een nieuw voorstel doen over de 

hoogte van de exploitatie bijdrage. Het college zal op basis 

van de gevoerde onderhandelingen een voorstel doen wel of 

niet door te gaan met SRO en onder welke condities.

Nijdeken / Nico Taverne

MARKT Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5 

(coördinatieregeling)

Met deze bestemmingsplanwijziging wordt uitvoering 

gegeven aan de gemaakte afspraken inhet Convenant Den 

Treek Henschoten. Het agrarische bouwvlak wordt 

wegbestemd en krijgt een woonbestemming en in ruil voor 

sloop op het perceel zelf en op andere locaties binnen het 

landgoed en aanleg van natuur wordt één extra woning nabij 

Treekerweg 5 mogelijk gemaakt. Naast het 

bestemmingsplan worden ook een verkeersbesluit en een 

omgevingsvergunning gecoördineerd genomen.

Anita Hakvoort Voorstel wordt aangeleverd conform voorstel. 

MARKT RUD Utrecht 1e Bestuursrapportage 2019 Marisa van Burken Zienswijze procedure i.v.m. onttrekking bestemmingsreserve. 

Procedure onder voorbehoud instemming raad, omdat 

zienswijzeprocedure tot 30 augustus loopt. 

7-11-2019 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) ambtenaar Laatste B&W 24-09-2019 - Informatieronde 17-10-2019

Strategische agenda Regio Amersfoort vaststellen strategische agenda mede op basis van de 

opbrengsten van de dialoogtafels: energie, kwalitatief wonen 

en participate.  

Dit voorstel wordt via College aangeboden, maar zonder ambtelijk 

advies. Immers de dialoogtafels zijn geweest. Wat wel mogelijk is is 

een vorm van duiding en toets. 

Begroting 2020-2023 en risicomonitor Paul Koops

Parapluplan parkeren Hans van Berkel

Evaluatie Grondstoffenplan 2016 - 2020 (afvalinzameling) Interne evaluatie op kosten, service en ambitie. N.a.v. Het 

Nieuwe Inzamelen vanaf 1 januari 2017 en Diftar vanaf 1 

januari 2018.

Huibert Boer / Martijn van 

Randwijk

Verordening Rechtspositie en Gedragscode 2019 Ina Schutte

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2019-2023 Kees Tammes / Esther Rip

12-12-19 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) ambtenaar Laatste B&W 29-10-2019 - Informatieronde 28-11-2019

Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk Het bestemmingsplan maakt realisatie van de Maanwijk 

mogelijk

Dave Ruter voorstel wordt aangeleverd conform schema. Deze planning is 

afhankelijk van goedkeuring door college en raad van het VO 

Stedenbouw, juli 2019. Na zomervakantie start procedure ter inzage 

ontwerpbestemmingsplan. Oorspronkelijk stond de vaststelling voor 

september op de lijst, maar door noodzakelijk langer proces VO 

stedenbouw wordt dit december 2019.

Najaarsnota Paul Koops

Omgevingsvisie 1.1 De al vastgestelde omgevingsvisie (feb 2018) wordt 

aangepast naar het principe "Altijd Vers - Nooit Af",met als 

doel om het beleid voor de fysieke leefomgeving  permanent 

actueel, aanpasbaar, uitbreidbaar en integraal te maken 

conform de bedoeling van de omgevingswet 

Mark ter Bals planning onzeker

Vaststellen belastingverordeningen 2020 Ronald Reemst

Regionale Energiestrategie Besluitvorming over het regionale bod aan het rijk ten 

aanzien van de RES

Huibert Boer / Rik Swieringa De datum is afhankelijk van de datum ondertekening 

klimaatakkoord. Als dat nog in juni gebeurt, dan is vaststelling in de 

raad van december noodzakelijk. 

De verwachting is echter dat het klimaatakkoord pas na de zomer 

ondertekend wordt, bovendien lobbyt de VNG voor meer tijd. De   

de raadsbehandeling kan dan navenant uitgesteld worden. 

Als daar meer duidelijkheid over is, wordt dat in de lta aangepast. 11 

juni is er wel een regionale inforamtiebijeenkomst over de RES. 

Uitvoeringskrediet de korf optimale renovatiescenario uitvoeren n.t.b, voorlopig Mark ter Bals Verzoek om extra lange informatieronde (45-60 minuten);

Herijking Duurzaamheidsagenda De Duurzaamheidsagenda uit 2016 wordt herijkt met 

partijen uit de samenleving. De herijkte agenda wordt ter 

bekrachtiging aan de raad aangeboden. 

Marisa van Burken Planning hangt af van vervolgtraject met samenleving. Op 17 

september vindt een vervolgbijeenkomst plaats, waarvoor de raad 

ook wordt uitgenodigd. 

Bestemmingsplan Bouwdriest Ten behoeve van de bouw van 14  sociale woningen en 5 

rijwoningen op de locatie van de afgebrande boerderij aan 

de Bouwdriest Jordi Bunnik

Voorbereidingen bij ontwikkelaar duren langer, waardoor verwachte 

datum raadsbesluit ook is uitgesteld. Planning afhankelijk van 

ontwikkelaar.

Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugd 2020 Bram Harmsen De verordening Wmo moet worden aangepast in verband met de 

wijzigingen in EB systematiek. Of er ook een wijziging komt op de 

verordening jeugd is nog niet geheel duidelijk.  

Vaststelling Beleid Peuteropvang en VVE 2020 e.v. Vaststellen nieuw beleid Peuteropvang en Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) vanaf 2020. Inclusief 

evaluatie bestaand beleid t/m 2019. 

Martin van Egmond Annelies 

Maarschalkerweerd

AANGEKONDIGDE VOORSTELLEN 2019:

Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Landelijk gebied De nota van uitgangspunten is de eerste belangrijke 

kaderstellende stap in het proces om te komen tot 

vaststelling van het omgevingsplan landelijk gebied.

Dave Ruter

najaar 2019 scenario brandweerkazerne burg.van der 

Postlaan

woonbeleid

najaar 2019 Uitwisseling over actuele ontwikkelingen in het 

woonbeleid, inclusief wachttijden en wachtlijsten voor sociale 

huurwoningen  

Wouter van den Bedem

raadsvoorstel herinrichting Zwarteweg-Olmenlaan rotonde AFASkredietaanvraag en instemmen met herinrichting Geert Jan Rijpstra raadsbehandeling november 2019

Plan van aanpak warmtetransitieplan Eind 2019 (begin 2020) moet duidelijk zijn op welke wijze we 

in 2020 gaan komen tot een warmtetransitieplan (dit houdt 

procesmatig en inhoudelijk uiteraard ook verband met de 

regionale energiestrategie) en wat de kosten van dit proces 

zullen zijn. 

Huibert Boer / Rik Swieringa

2020
maart 2020 AVU begroting 2021 Huibert Boer

medio '20 Evaluatie ("midterm") van de toezeggingen uit 

verkiezingsdebat Achterveld op 20-2-2018 is de toezegging gedaan door alle politieke 

partijen om halverwege de periode verantwoording af te 

leggen in Achterveld over zaken die zijn gerealiseerd.  

De heer Winterkamp van de Denktank/Dorpsraad benaderen. 

medio '20 Evaluatie / doorrekenonderzoek RKC raadvoorstellen

Eerste kwartaal 2020 Parapluplan Cultureel Erfgoed Paul Leijenaar

Eerste kwartaal 2020 Bestemmingsplan Lisidunahof Paul Leijenaar

In 2020 Actualisatie Grondstoffenplan 2016-2020 RIB 2019-06: Het huidige beleidsplan heeft een looptijd t/m 

2020. Dit betekent dat in 2020 een geactualiseerd 

beleidsplan aan de raad wordt voorgelegd voor de wijze van 

inzameling vanaf 2021. Het geactualiseerde beleidsplan zal 

mede tot stand worden gebracht op basis van de resultaten 

van de evaluatie, enquête en uw bevindingen daarvan

Nota Parkeernormen vaststelling door gemeenteraad Izaak Boone

Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma vaststelling door gemeenteraad Izaak Boone

herinrichting Torenakkerweg instemming gemeenteraad beschikbaar stellen krediet Kees Tammes


