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Uitwisseling 
 
Agenda          13 juni 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 

Presentatie uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) 
Op 18 mei 2017 heeft de raad het LOP, na een beleidsevaluatie, 
geactualiseerd vastgesteld. Het LOP wordt nader uitgewerkt in 
uitvoeringsprogramma’s met projectvoorstellen. De projectideeën 
zijn onderverdeeld in zes categorieën: Algemene projecten; 
Natuurgerichte projecten; Cultuurhistorische projecten; 
Recreatieve projecten; Educatie en voorlichting;  Beleids- en 
procesmatige projecten. 
In deze Uitwisseling geeft college een terugblik over de uitvoering 
tot nu toe.  

Van Beurden 
/ Reinders 

Ketel / 
Schutte 

20.45 
-  
21.30 

Start omgevingsplan buitengebied 
 

Vos & Van 
Beurden /  
Rüter, Ter 
Bals, Kegler 
Rho 
Adviseurs  

Den Hertog 
/ Schutte 

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

20.00 
– 
20.45 

Voortgang en terugkoppeling Maanwijk 
 

Van Beurden / 
Rüter,  
Van Middelaar 
(Heijmans) 
Meijer 
(stedeb.k.adv.) 

Van Herpen 
/ De Kloe 

20.45 
-  
21.30 

RIEC over ondermijning 
 

Bouwmeester / 
Turk 

Kramer / De 
Kloe 

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt; beschikbaar via de griffie 
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21.30 – 22.30 uur Samenlevingsakkoorden (raadzaal) 

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

 
 

Onderwerpen RIB 19-05 Reeds geagendeerd op 

Overzicht beroepszaken 2018  

Koningsdag  

Omgevingsvisie: uitvoeringsprogramma stedelijk 
gebied 

 

Omgevingsvisie: uitvoeringsprogramma buitengebied  

ENSIA-verantwoording Informatieveiligheid 2018  

Parapluplan Cultureel Erfgoed  

Grafheuvelproject Leusderheide  

Veiligheid tijdens bouwwerkzaamheden IKC 
Berkelwijk 

 

Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van 
het bestemmingsplan 

 

Sociaal Domein  

 
Lijst A-Stukken Raad 6-6-2019 (8 mei 2019 – 29 mei 2019) 

A.13 Memo beantwoording raadsvragen WOZ en GBLT 
A.14 Basis beleid houtrook en luchtkwaliteit NHK 2019, rapport 
A.15 Brief aan bewoners inzake parapluplan 
A.16 Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Rabobank in Huis van Leusden 
A.17 Raadsinformatiebrief 2019-05 (wordt apart besproken) 
A.18 Memo Raad Evaluatie Overeenkomsten Octopus SRO 
A.19 Evaluatie Dynamische Duurzaamheidsagenda Leusden n.a.v. toezegging 9 mei 
 
Lijst A-stukken Raad 10-06-2019 (30 mei 2019 – 11 juni 2019) 
A.1 Beantwoording schr. vragen VVD over vrachtwagenparkeren juni 2019 
 
 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

21.30  
-  
22.30 

Samenlevingsakkoorden college  Bakker / De 
Kloe 

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt; beschikbaar via de griffie 



 

INFORMATIEAVOND 
Agenda          27 Juni 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. 
 
De raadsinformatiemarkt zal doorgaan terwijl de informatieronde over het ‘RV 
Herontwikkeling camping aan Doornseweg’  begint.  
 
20.00 – 23.00 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: 
Huisvestingsverordening Leusden 2019 
De huisvestingsverordening moet iedere 4 jaar worden vastgesteld. Omdat het gewenst is 
voor het toekennen van urgenties regelgeving te blijven hebben wordt voorgesteld opnieuw 
een huisvestingsverordening vast te stellen.  
 
Bestemmingsplan Ursulineweg - woonkavels Noord 
De Ursulineweg – woonkavels Noord heeft nu als bestemming 
bedrijventerrein/woonwerkkavels. Dat heeft niet geleid tot enige bedrijvigheid. De eigenaar 
van het perceel heeft verzocht van het perceel een woonbestemming te maken Er is een 
beeldkwaliteitsplan met een specifiek eindbeeld van de 4 te bouwen woningen. 
 
Bestemmingsplan Ursulineweg - locatie Boshuizen 
De Ursulineweg – locatie Boshuizen heeft nu als bestemming 
bedrijventerrein/woonwerkkavels. Dat heeft niet geleid tot enige bedrijvigheid. De eigenaar 
van het perceel heeft verzocht van het perceel een woonbestemming te maken. Er is een 
beeldkwaliteitsplan met een specifiek eindbeeld van de 4 te bouwen woningen. 
 
 

Inwonerstafels Er zijn geen inwonerstafels gemeld.  

 

20.00 – 21.00 uur Informatieronde – Raadzaal parallel  

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

20.00 
- 
20.30 

RV Herontwikkeling camping aan Doornseweg naar natuur en 
woningbouw 
Landgoed Den Treek-Henschoten en Vereniging Tiny Waterloo 
hebben een verzoek gedaan om nieuwe natuurwaarden te  
scheppen en de huidige recreatieve bestemming (camping) 
van het perceel Doornseweg 29b weg  
te bestemmen.  Om dit plan te kunnen verwezenlijken en te 
financieren verzoeken zij maximaal 20 Tiny Houses  
(kleinschalig / op een kleine footprint en duurzaam wonen) op 
een deel van het perceel mogelijk te maken. De raad wordt 

Van 
Beurden 

Van Eijden /  
De Kloe 

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


 

voorgesteld geen bedenkingen te hebben voor het door het 
college in behandeling nemen van dit verzoek en voorgesteld 
aan uitwerking van dit verzoek vier randvoorwaarden mee te 
geven.  

20.30 
- 
21.00 

RV Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Maanwijk  
Heijmans heeft zich bij de gemeente gemeld met een 
bouwinitiatief voor woningbouw Maanwijk, ‘kopje Leusden-
Zuid’. Een intensief participatieproces is een onderdeel van de 
procedure. Gedacht wordt aan kwalitatief hoogwaardige 
woningbouw voor deze entree van Leusden.  
De vraag aan de raad is het VO stedenbouw te onderschrijven, 
zodat de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in 
gang gezet kan worden. 
 

Van 
Beurden 

Belt / De Kloe 

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt. 

 
20.30 – 21.00 uur Informatieronde – Ruimte 035/036 parallel 

 Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

20.30 
- 
21.00 

Rekenkamerrapport Risicomanagement Sociaal Domein  
Op verzoek van de raad, mede op advies van de werkgroep 
Financiële Verantwoording, van de gemeente Leusden is de 
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in april 2018 een 
onderzoek gestart naar het risicomanagement in het sociaal 
domein. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen uit het 
rapport over te nemen.  
 

VOS Van der Ham 
/ Schutte 

** van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt. 
 
 

21.00 – 23.00 uur Informatieronde * – Raadzaal plenair 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

21.00
- 
21.30 

RV Kaderstelling Sociaal Domein 2019 -2022 
Het huidige beleidskader Sociaal Domein loopt af. Het college 
wil doorgaan met wat goed gaat, met extra aandacht voor 
thema’s die dat nodig hebben. De vraag aan de raad is een 
nieuw beleidskader en de meerjarenbegroting voor het brede 
programma Sociaal Domein vast te stellen.  
Zorgkosten zijn in 2018 en 2019 sterk gestegen, daarvoor is 
een beroep gedaan op de reserve. Met een specifieke reserve 
voor het sociaal domein worden de financiële resultaten vanaf 
2020 inzichtelijker. Het saldo van die reserve wordt aangevuld 
met een bedrag van € 800.000,- 
 

Van 
Beurden/ 
Kiel 

Van 
Woerdekom /  
Schutte 

21.30 
–  
23.00 

RV Jaarrekening 2018 
Het vaststellen van de jaarstukken 2018 van de gemeente 
Leusden is een wettelijke plicht. Dat moet voor 15 juli. De raad 
ontslaat daarmee het college van de aansprakelijkheid voor het 
financiële  beheer over die periode (dechargeren).  

College Van 
Woerdekom / 
De Kloe 



 

Er is een positief resultaat van € 255.000,- In de jaarrekening 
2018 zijn verschillende toevoegingen en onttrekkingen in de 
reserves opgenomen. Ook daar gaat de raad over. 
Het wachten is nog op de controleverklaring van de accountant 
over de verantwoording van de zorgkosten. 

RV Voorjaarsnota 2019 
Het college vraagt de raad de voorjaarsnota 2019 vast te 
stellen inclusief het beschikbaar stellen van een aantal 
kredieten. Het voorstel is het negatieve begrotingsresultaat van 
€ 1.153.100 te onttrekken aan de algemene reserve. En dat 
vanaf 2020 te betrekken bij de scenario’s dekking tekort 
Sociaal Domein. 
 

College Van 
Woerdekom / 
De Kloe 

RV Kadernota 2020   
Volgt z.s.m. 

College  Van 
Woerdekom / 
De Kloe 

* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt. 
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Extra Uitwisseling 
 
Agenda          4 juli 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.  

Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie. 
 
20.00 – 22.00 uur Uitwisseling (raadzaal) 

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt. 

 
 
 

Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

20.00  
-  
21.30 

Evaluatie pc instrumenten: Voorjaarsnota 2019 en kaderbrief 2020 
 
De werkgroep financiële verantwoording organiseert een evaluatie 
waarbij raadsleden en fractievertegenwoordigers gevraagd worden 
de voorjaarsnota 2019 en de Kaderbrief 2020 met een andere blik 
te lezen én met elkaar in gesprek te gaan over hoe het nog 
helderder kan worden opgeschreven.  
  

Werkgroep 
financiële 
verantwoording 

Roskam/ 
De Kloe 

21.30 
-  
22.30 

Data sturing sociaal domein (0.35-0.36) 
Presentatie over het ontsluiten van informatie en het sturen van 
data (datamining) in het Sociaal Domein.   
Tijdens de afgelopen raadsbijeenkomsten is geregeld gesproken 
over de noodzaak van meer informatie over de aantallen, trends en 
kosten in het sociaal domein. Met de monitor sociaal domein 
rapporteren we eenmaal per jaar over de stand van zaken in het 
sociaal domein. Voor de sturing op onze beleidsdoelen en de 
uitvoering daarvan, is meer nodig. Temeer omdat we binnen het 
sociaal domein te maken hebben met forse tekorten. Hiertoe wordt 
nu een dashboard ingericht. Tijdens de uitwisseling van 4 juli 
presenteren we u de eerste resultaten daarvan. We behandelen 
enkele kengetallen Wmo en Jeugdhulp, geven een beleidsmatige 
duiding en benoemen bijbehorende acties. Het dashboard in zijn 
huidige vorm is een eerste stap; de ontsluiting en analyse van 
informatie zal de komende tijd verder ontwikkeld worden. 

Kiel / Gonlag Wim van 
Ginkel/  De 
Kloe 
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Raadsvergadering - algemene beschouwingen en kaderstelling   
  
11 juli, 20.00 uur, raadzaal 

 

Agenda 
 
1. Opening 
 
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.  Vaststellen agenda 
 
4.  Algemene beschouwingen 

 Kernachtig betoog van 3-5 minuten per fractie zonder interrupties 
 Moties en amendementen kort in enkele zinnen meenemen in verhaal 
 Volgorde wordt bepaald door loting.  

 
Voorjaarsdebat 
 
5. Voorjaarsdebat (30 min.) 

 Het debat met 6 fractievoorzitters, vanachter interruptiemicrofoons 
 Inbrengen moties en amendementen en vervolg van debat (tijdsduur afh.v. 

aantal) 
 
6.  Reactie college (15 min.)  
 
Schorsing t.b.v. fractieberaad 
 
7. Slotdebat  
 
Besluitvorming over voorstellen, amendementen en moties 
 
8.  RV Jaarrekening 2018 
 
9.  RV Voorjaarsnota 2019 
 
10. RV Kaderbrief 2020 
 
11. Sluiting 
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