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

2-07-20 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 26-05-2020 - Informatieronde 18-06-2020

Mobiliteitsplan deelnota 1 (uitgangspunten en ambities) doorgeschoven van 16 april. Stukken zijn reeds overgedragen. 

Uitstel behandeling agv coronamaatregelen

Renovatie/vernieuwbouw MKC 't Ronde uitvoeringskrediet ter beschikking stellen. Vervolg op raadsvoorstel voorbereidingskrediet 

renovatie/vernieuwbouw (L222699). Ontwerp en bijbehorende 

begroting wordt de komende maanden gemaakt; moet passen 

binnen afgesproken financiele en juridische kaders.

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 zijn. 

Aangezien de inzichten van de regionale structuur warmte van de 

RES van belang zijn voor het opstellen van een goede lokale 

Transitievisie Warmte, is het opstellen van het plan van aanpak 

voor de transitivisie uitgesteld tot na vaststelling van RES(bod) in 

mei 

Bestemmingsplan De Biezenkamp 1 (reparatie) In het BP Biezenkamp is voor nummer 1 een verkeerd 

goot en bouwhoogte opgenomen. Dit wordt gerepareerd 

met dit bestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 

ter inzage gelegen, geen zienswijzen en geen ambtshalve 

aanpassingen 

Bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed Leusden’ 

en partiële herziening beheersverordeningen

Betreft regeling bescherming cultureel erfgoed tegen sloop. Vaststelling bestemmingsplan en herzien van 

beheerverordeningen

Peuteropvang en vve 2020 Beleid peuteropvang en vve (incl. evaluatie huidige beleid 

2018-2019)

Waterlooweg 28a ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen realisatie bedrijfswoning

Bestemmingsplan Bolderikhof 1 Toevoegen van 1 woning op het perceel Bolderikhof Vaststelling bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 

ter inzage gelegen, geen zienswijzen en geen ambtshalve 

aanpassingen 

Advies jeugdgemeenteraad (presentatie informatieronde) doorgeschoven in overleg met stichting Hamershof, behandeling in 

sept. 

Kaders en randvoorwaarden ontwikkeling Mastenbroek II zienswijze procedure

Bestemmingsplan Hamersveldseweg 115 Sloop woning en bouw van twee-onder-één-kap op perceel 

Hamersveldseweg 115. Vaststelling bestemmingsplan.

9-07-20 Raadsvoorstel - VOORJAARSDEBAT Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 02-06-2020 - Informatieronde 25-06-2020

Kaderbrief en nieuw beleid

Jaarrekening en jaarverslag 2019

Voorjaarsnota 2020

1-10-20 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 25-08-2020 - Informatieronde 17-09-2020

Grondstoffenplan 2021-2030 Het huidige Grondstoffenplan heeft een looptijd t/m 2020. 

Dit betekent dat in 2020 een geactualiseerd beleidsplan 

aan de raad wordt voorgelegd voor de wijze van 

afvalinzameling vanaf 2021.

Gunning accountantsdiensten

Bestemmingsplan Laapeerseweg 1a Mogelijk maken van een dienstwoning en utbreiding 

bedrijfsoppervlakte

Bestemmingsplan Pon Campus Nieuw planologisch kader voor Pon campus met flexiblere 

regelingen voor bouwen en gebruik. Vaststelling 

bestemmingsplan.



Woningbouwopgave na 2025 Raadsvoorstel op basis van CUP-opdracht nieuwe 

woningbouwlocaties. 

Financiële beleidskaders grondbedrijf Raadsvoorstel met nota over financiële kaders betreft 

actualisering nota 2015

Advies jeugdgemeenteraad (presentatie informatieronde) doorgeschoven in overleg met stichting Hamershof, behandeling in 

sept. 

12-11-20 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 29-09-2020 - Informatieronde 29-10-2020

voorlopig AVU Begrotingswijzigingen 2020.2 en 2021.1 Zienswijze

Afvalstoffenverordening 2021

Inclusie agenda 2020-2022 In 2020 zal, conform het vastgestelde beleidskader sociaal 

domein en landelijke wetgeving, een Leusdense inclusie 

agenda aan de raad wordt voorgelegd.

Begroting 2021 - 2024

10-12-20 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 03-11-2020 - Informatieronde 26-11-2020

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 

Najaarsnota 2020

Transitievisie Warmte Vast te stellen beleidsstuk waarin duidelijkheid aan 

inwoners en andere gebouweigenaren wordt gegeven over 

de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

4-02-21 Raadsvoorstel Info aan de Raad (informatieplicht) Laatste B&W 05-01-2021 - Informatieronde 21-01-2021

AANGEKONDIGDE VOORSTELLEN 2020:

2020 presidium / college moet plannen
medio '20 Evaluatie / doorrekenonderzoek RKC raadvoorstellen

Nota Parkeernormen vaststelling door gemeenteraad

Parapluplan/beheerverordening parkeren vaststelling door gemeenteraad eerst moet de Nota Parkeernormen door de raad worden 

vastgesteld voordat de juridisch-planologische vertaling aan de 

raad kan worden aangeboden.

Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma vaststelling door gemeenteraad op 12 sept.'19 is een uitwisseling georganiseerd

Herinrichting Torenakkerweg instemming gemeenteraad beschikbaar stellen krediet

Duurzaamheidsmaatregelen Antares


