
Aangenomen moties
Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum

Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

2018-03 13-sep-18 Motie 6.1 Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk 

apparaat

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;

Bouwmeester 12-mrt-20 Raadsvoorstel is behandeld in de raad van 12 maart j.l. Het voorstel is geamendeerd.  Jaarlijks zal in de P&C cyclus middels 

indicatoren inzicht gegeven worden in de organisatie- ontwikkeling. 

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 

verantwoord inkopen de gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de 

publieke waarden beter en concreter kan borgen; -en de raad daarover te informeren.

college 2e kwartaal 

2020

In het tweede kwartaal zal het college het gewijzigde inkoopbeleid vaststellen waarin aandacht zal zijn voor MVI en voor 

borging van de publieke waarden.

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;

doorlopend tot 

Q2 2020

Raadsvoorstel concept-bod en concept RES aan de raad aangeboden. Onduidelijkheid over vervolgtraject nu beoorgde 

inforatie-ronde en lokale stakeholdersbijeenkomst als gevolg van de corona-maatregelen niet door hebben kunnen gaan. Eerst 

duidelijkheid nodig van Rijk over handhaven deadline van 1 juni en verwachte status van het concept-bod dat regio's dan bij 

het rijk moeten indienen

2019-04 18-apr-19 Motie M.6.1 bewoners aan zet bij cultureel erfgoed Vraagt het college om:

1. het raadsvoorstel “Parapluplan Cultureel Erfgoed” terug te nemen, omdat het nog 

niet rijp is voor besluitvorming;

2. de waardenstellingen in overleg met de eigenaren te actualiseren en de lijst te 

beperken tot de meer unieke cultuurhistorische waardevolle objecten;

3. de multi-interpretabele teksten in het concept parapluplan te vervangen door 

eenduidige begrijpelijke teksten; 

4. de eigenaren beter te informeren over de consequenties van de voorgenomen lichte 

bescherming van hun eigendom, het doel en de voordelen beter te communiceren en 

te beperken tot een sloopvergunning;

5. de eigenaren van de objecten uit de MIP-lijst (exclusief de gemeentelijke 

monumenten) te overtuigen dat een lichte bescherming (niet zonder meer mogen 

slopen) nodig is om het cultureel erfgoed in Leusden zo goed mogelijk te beschermen;

6. daarnaast de raad voor de overige panden op de lijst een voorstel te doen dat past 

binnen onze werkwijze van ‘De samenleving voorop’  hoe we het beste kunnen 

omgaan met eigenaren die tegen deze lichte bescherming zijn met als uitgangspunt dat 

we ons cultureel erfgoed willen behouden. 

Van Beurden 1e kwartaal 

2020

De raad is een (nieuw) voorstel gedaan voor de vaststelling van het parapluplan Cultureel Erfgoed, besluitvorming was 

voorzien op 16 april. Echter in verband met de maatregelen in het kader van de coronacrisis is besluitvorming aangehouden,  

omdat een publiek debat over het onderwerp gewenst is.

2019-05 6-jun-19 Motie 6.1 jaarlijkse rapportages over opheffen geheimhouding Verzoekt het college:

jaarlijks de raad een lijst voor te leggen van alle raadsstukken waar nog geheimhouding 

op rust inclusief welke waarvan de geheimhouding op dat moment kan worden 

opgeheven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester 1e kwartaal 

2020

Dit wordt meegenomen bij de voorjaarsnota. 

2019-06 11-jul-19 Motie M.10.3 CU-SGP SP Kleur Verzoekt het college:

er met spoed voor te zorgen dat de raadzaal veelkleurig wordt;

Bouwmeester n.n.b. Dit wordt in het totale plan voor meer kleur in het Huis van Leusden (kantoor en vergaderruimten) meegenomen. 

2019-07 11-jul-19 Motie M.10.4 extra efficiency jeugdzorg Verzoekt het college:

• een eerlijke verdeling van de gelden proberen te bewerkstelligen door aan te sluiten 

bij bestaande landelijke lobby’s dan wel zelf een lobby op te starten gericht op de 

herijking van het landelijke verdeelmodel;

• een extra efficiencyslag in de Jeugdzorg in te zetten door: 

o in de regionale inkoop vanaf 2021 te blijven kiezen voor kwalitatief hoogwaardige 

zorg, maar dan wel een keuze te maken voor een beperktere set van aanbieders, wat 

een efficiëntere sturing mogelijk maakt;

o per gezin met multiproblematiek de zin van iedere hulpverlener te heroverwegen in 

het kader van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;

o het waar mogelijk beperken van administratieve lasten;

Vos, Kiel en Van 

Beurden

• Daar waar de kansen zich voordoen wordt aangesloten bij landelijke lobby's. Er worden op verschillende niveau's discussies 

gevoerd over een nieuw landelijk verdeelmodel. Regionaal wordt onderzocht op welke wijze de Regio Amersfoort zich kan 

opstellen in de gedachten van minister omtrent mogelijke verplichte regionale samenwerking.

• De voorbereidingen voor de aanbesteding 2021 (vervoer en dagbesteding/dagactiviteiten voor voor zowel kinderen als 

volwassenen) lopen tot april 2020.  'Minder aanbieders' is één van de uitgangspunten in het kader van kostenbeheersing en 

effectieve sturing en beperken van administratieve lasten. Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen Sociaal Domein 

(volgend op het beleidskader Focus en Transparantie. Is een excersitie uitgevoerd waarbij de regie op kosten en kwaliteit van 

25 huishoudens met complexe problematiek tegen het licht is gehouden. Die excersitie (i.s.m. Lariks) heeft inhoudelijke en 

procesmatige verbeterpunten opgeleverd.   

2019-09 26-sep-19 Motie M.7.2 veiligheid spelen en wateropvang Hof van Liz Verzoekt het college: om bij de uitwerking van het stedenbouwkundige plan te borgen 

dat er een volwaardige, veilige speelfunctie (in de noordschil ter hoogte van de wadi) 

wordt opgenomen. Voor alle gebruiksfuncties van de wadi (spelen en wateropvang) de 

veiligheid van alle gebruikers, jong en oud, te garanderen.

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

Bij de inrichting van de speelelementen in de wadi worden de regels in acht genomen die hiervoor gelden. Een voorbeeld 

binnen de gemeente Leusden waar dit ook is toegepast is in het Valleipark. De daadwerkelijke invulling van het speelelement 

komt in een later planstadium aan bod (mogelijk in overleg met de nieuwe bewoners). Het een en ander wordt ook 

meegenomen/beschreven in het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

2019-10 26-sep-19 Motie M.7.4 invulling zuidrand Hof van Liz Verzoekt het college:

• Met spoed een vervolggesprek met omwonenden betreffende de invulling van de 

zuidrand te organiseren;

• De visie van de gemeente op de invulling van de zuidrand met de raad te delen;

• Op termijn in overleg met Beweging 3.0 te gaan over de uitvoering van het 

parkeerterrein aan de Lisidunalaan.

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

Na de raadsvergadering hebben verschilllende gesprekken plaatsgevonden met bewoners, waarvan één ook met Beweging 

3,0. Het resultaat is dat er ruimte is gevonden voor een meer robuste groenstructuur aan de Lisidunalaan. Hier hebben de 

bewoners positief op gereageerd. De uitkomst (de eerste inrichtingsschetsen) van deze gesprekken zijn ook getoond in de 

inloopavond die 18 februari heeft plaatsgevonden. Verder uitwerking van de groenstructuur volgt in de verdere planvorming. 

Het een en ander wordt ook meegenomen/beschreven in het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

2019-11 26-sep-19 Motie 8.1 uitstel en evaluatie exploitatie zwembad Octopus 

(unaniem)

Vraagt het college:

• In de jaarrekening 2019 expliciet toe te lichten op welke wijze de inventaris en 

materialen tbv Octopus over de periode 2012 t/m 2019 inclusief de investering en 

afschrijving iin de w/v rekening en balans van de gemeente zijn opgenomen;

• de feitelijke financiële gevolgen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. 

Octopus toe te laten komen aan de gemeente;

• De genomen duurzaamheidsmaatregelen in het voorjaar 2020 nader toe te lichten en 

in aanloop op de evaluatie periodiek te monitoren;

• In de aanloop op de evaluatie voorbereidend overleg met NV SRO te voeren en de 

mogelijkheden van alternatieve exploitatie niet uit te sluiten.

Vos mrt/mei 2020 Er wordt gekeken hoe we deze motitie vormgegeven kan worden. Informatie hierover volgt.

2019-12 26-sep-19 Motie vreemd veiligheid en gevoel van (on)veiligheid Verzoekt het college:

• De functie BOA ook expliciet te betrekken in deze strategische personeelsplanning.

• Een voorstel te doen aan de Raad over de wijze waarop doelmatig én doeltreffend 

kan worden gehandhaafd op overlast en hinderlijk gedrag in de winkelcentra (ten 

behoeve van het winkelend publiek, ondernemers en omwonenden) en andere locaties 

in Leusden waar overlast wordt ervaren.

Bouwmeester De BOA functie wordt uiteraard betrokken bij de invulling van de nieuwe organisatie. Ten aanzien van de inzet in de 

winkelcentra is extern tijdelijke capaciteit ingehuurd.

2019-13 7-nov-19 Motie Sturen op minder afval en nog beter en vaker scheiden Verzoekt het college:

In het te actualiseren grondstoffenplan, 2021 en verder, aan te geven en daarnaast 

actief en breed te communiceren:

a. hoe afval nog beter gescheiden kan worden;

b. hoe afval nog vaker gescheiden kan worden;

c. hoe het gebruik van grondstoffe

Van Beurden Q3/Q4 2020 wordt betrokken bij de actualisatie van het Grondstoffenplan. Het geactualiseerde Grondstoffenplan wordt in Q3 of Q4 ter 

besluitvorming aan de raad aangeboden.



2019-14 12-dec-19 Motie Gemeentelijk Rioolplan meer innovatie en ambitie Roept het college op: 

- Ambitie te tonen op gebied van riolering en sanitatie 

- Om innovatieve technieken toe te passen op het gebied van sanitatie en riolering

Vos Q3/Q4

2019-15 12-dec-19 Verzoekt de burgemeester: 

- bij het regiobestuur erop aan te dringen dat de geplande regiobijeenkomsten over de 

RES zó worden ingericht, dat de dialoog gevoerd kan worden tussen de raden 

onderling over de te realiseren kaders; 

- om samen met zijn collega-burgemeesters uit de RES-regio Amersfoort alles in het 

werk te stellen om de raden volledig te ondersteunen om te komen tot een regionaal 

concept-bod;

Bouwmeester Raadsvoorstel met concept-bod en concept RES is aan de raden aangeboden.

Nog niet duidelijk of Rijk de deadline voor indiening concept-bod handhaaft op 1 juni

Nog niet duidelijk of raden in de regio concept-bod en concept RES willen behnadelen nu er in deze fase slechts beperkte 

mogelijkheid is tot digitale/online inspraak.

Nog niet duidelijk op welke wijze er invulling wordt gegeven aan regionaal raadsledenoverleg dat was gepland voor eind april

2020-01 23-jan-20 Motie vreemd - beleggen regionaal duidingsoverleg Verzoekt de burgemeester als regiobestuurder:

- zich in te spannen voor het beleggen van een regionaal raadsledenoverleg over de 

verschillen en pijnpunten die zich aftekenen. Dit zo spoedig mogelijk na afronding van 

het besluitvormingstraject in alle raden. 

Bouwmeester De burgemeester agendeert dit onderwerp voor een vergadering van het BORA en koppelt de uitkomsten hiervan terug opo de gemeenteraad.

Toezeggingen groen is nieuw; 

rood is verwijderen

R=Raad;

I=Info; 

P= presentatie
Datum Onderwerp gewenste actie Verantwoordelij

k

plannings-

datum

Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

r 6-jul-17 RV Voorjaarsnota 2017 Raad spreekt uit volgend jaar te streven naar samenleving aan tafel bij voorjaarsnota. Raad/Presidium mei/juni 2018 Voorstel aan Presidium: opdracht aan nieuwe raad 

om deze wens uit te werken. Wellicht is combinatie 

mogelijk met de uitkomsten van de evaluatie 

Samenleving Voorop

Laten staan als reminder. 

r 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 

'19- dit schuift 

door naar 

voorjaar 2020

Voor de ontwikkeling van een digitale en 

interactieve publieksversie zal aan de raad middels 

nieuw beleid in 2018 een bedrag tussen de 10-

15.000 euro worden gevraagd 

Er wordt gekeken hoe dit vormgegeven kan worden. Informatie hierover volgt.

r 14-jun-18 RIB - Voortgang renovatie Hamershof Wethouder Kiel laat mogelijkheden openbare toiletten uitrekenen en legt opties voor 

aan de raad. 

Kiel Het is niet mogelijk om nog een openbaar toilet te 

plaaten in de 1e fase van de herinrichting van 

openbare ruimte van het "Hart van Leusden" De 

kosten voor de aanleg van een openbaar toilet in 

de 2e of 3e fase van de herinrichting worden in 

beeld gebracht. Tevens wordt er een onderzoek 

verricht of het mogelijk is om naast het gebruik in 

het gemeentehuis ook ondernemers bereid te 

vinden hun toiletten beschikbaar te stellen. (Mark 

ter Bals)

r 8-11-218 8. Bpl Hamersveldseweg 54 Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe voor dit plangebied in te zetten op 

aanleg groen.

Van Beurden De gemeente gaat met concrete voorstellen in overleg met de ontwikkelaar om een zo groen mogelijke invulling te krijgen. We 

kijken ook naar kansen bij de herinrichting/aansluiting op het openbaar gebied.

r 8-nov-18 7. Programmabegroting 2019 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.

Van Beurden Q2 2020 inzet in regionaal verband, periodieke terugkoppeling via rib om de raad geinformeerd te houden

r 8-nov-18 7. Programmabegroting 2019 Wethouder Vos zegt toe tijdspad grip op besparingen zorg en tijdspad woningbehoefte najaar 2020 Wordt betrokken bij de Woonvisie en de daaraan voorafgaande informatiebijeenkomst (zie 26)

r 31-jan-19 De Groene Belevenis Toezegging wethouder Van Beurden om in 2021 te evalueren, waarin ook de 

ervaringen met onderwijsorganisaties en scholen wordt meegenomen

Van Beurden 2e kwartaal 

2021

r 14-mrt-19 Fonds Samenlevingsinitiatieven - motie 6.1 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. 

Van Beurden eind 2020

r 14-mrt-19 Fonds Samenlevingsinitiatieven In de evaluatie eind 2020 worden ook activiteiten met een groot bestaansrecht zoals 

de Avondvierdaagse nadrukkelijk meegenomen. 

Van Beurden eind 2020

r 14-mrt-19 Schorsing bij agendapunt Fonds Samenlevingsinitiatieven Naar aanleiding van schorsing: burgemeester Bouwmeester stelt voor om op korte 

termijn met de raad in gesprek te gaan over gedrag en gevoelens bij raadsleden die in 

samenleving activiteiten oppakken. Werkafspraak om tot die tijd in ieder geval elkaar 

aan te spreken op gedrag voorafgaand aan de vergadering.

Bouwmeester

r 28--3-2019 Voortgang Sociaal Domein in samenhang rapportage Toezegging Van Beurden/Kiel: 

- toezenden overzicht mantelzorgers, afwijzingen parkeervergunning;

- beantwoorden vraag over ambulantisering;

- onder de aandacht brengen van Huiskamer van Leusden onder andere organisaties;

- in nieuwe beleidskader ook helder verbetercyclus opnemen (in overleg met 

Werkgroep financiële verantwoording); 

- raad informeren of het dashboard dat in regio Food Valley is opgezet in Leusden 

overgenomen kan worden.

van Beurden / 

kiel 

1e kwartaal 

2020

In de rapportage Sociaal Domein 2019 (monitor Sociaal Domein) - oplevering in maart 2020 -worden de toezeggingen 

verwerkt. In de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de vragen over het dashboard en een verbetercyclus.  

r 18-4-2019 BPL M.v.Amersfoortstraat 65 Achterveld Naar aanleiding van stemverklaring zegt burgemeester toe om met Presidium de 

normen voor het aanleveren van bijlages bij een bestemmingsplan door te nemen. 

Presidium

r 6-6-2019 Moties vreemd Zegt toe een voorstel te doen (RIB/memo) welke verbeteringen mogelijk zijn de 

basiscommunicatie (brieven, website) helderder en begrijpelijker te maken. 

Bouwmeester uitwerking 2020 Eenvoudig en helder schrijven wordt als thema voor 

de hele organisatie meegenomen in 2020 

(gekoppeld aan  de organisatieontwikkeling). Het 

afgelopen jaar hebben we de basisinformatie van 

de website aangepast. Het schrijfniveau 'helder en 

eenvoudig'  volgens de wettelijke richtlijnen van 

WCAG 2.0  werd getoetst door St Accessibility. Uit 

de rapportage bleek dat we voldoen aan de 

richtlijnen. We willen blijven verbeteren.  Onze 

klanten moeten de basisinformatie op de website 

makkelijk kunnen vinden en begrijpen. Dat vinden 

wij belangrijk. In  december laten we daarom onze 

teksten  op de website weer toetsen volgens de 

nieuwste  richtlijnen WCAG 2.1. 

i 27-6-2019 Beleidskader Soc Domein Toezegging  wethouder Van Beurden gaat nog voor de raad na wanneer beleid gericht 

op mensen met verward gedrag wordt aangeboden aan de raad.  

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

Door in Q3-Q4 zeer intensief bezig te gaan met de implementatie van de WvGGz en WZD heeft dit onderwerp vertraging opgelopen. Gestreefd wordt naar eind Q2-2020 om dit beleid op papier te hebbenVoorstel om aan te houden tot einde Q2 -2020

i 27-6-2019 Jaarrekening 2018 Toezegging wethouder Kiel: Raad nader informeren over de stand van zaken lokale 

aanpak schoolverlaters. 

Kiel  heeft plaatsgevonden middels RIB.



i 27-6-2019 Voorjaarsnota Toezegging wethouder Vos:  Het onderwerp archivering wordt toegevoegd aan de  

jaarstukken. 

Vos bij jaarrekening

Onderwerp archivering is toegevoegd aan de  jaarstukken

r 10-7-2019 Acutaliteiten over Biezenkamp Toezegging: wethouder Vos blijft de raad nader informeren over de 

verkeersmaatregelen Biezenkamp, over het parkeren voor gehandicapten en wanneer 

de maatregelen Biezenkamp geëvalueerd worden. 

Vos 2e kwartaal 

2020

Evaluatie is pas zinvol enige tijd na uitvoering 

aanvullende maatregelen. 3e kwartaal 2020 is 

logisch moment.

Aanhouden totdat de nieuwe boa's zijn aangesteld. Op dit moment is het handhavingsniveau te laag. Daardoor kan een 

vertekend beeld ontstaan. Inmiddels zijn wel fysieke maatregelen genomen om (doorgaand) autoverkeer door de Biezenkamp 

te voorkomen.  Voorstel is om evaluatie uit te stellen tot na de zomervakantie  

r 10-7-2019 Huisvestingsverordeing/Urgentieverordening Toezegging wethouder Van Beurden om bij de woonvisie de behoefte te onderzoeken 

voor een kleine kernen regeling. Indien deze behoeft blijkt zal hij een 

huisvestingsverordening opstellen

Van Beurden najaar 2020 Wordt betrokken bij de Woonvisie en de daaraan voorafgaande informatiebijeenkomst (zie 26)

r 11-7-2019 n.a.v. motie zorgbuurthuizen Toezegging wethouder Van Beurden om het concept zorgbuurthuis uit motie M.10.1 

mee te nemen in het woonbehoefte-onderzoek.

Van Beurden najaar 2020 Wordt betrokken bij de Woonvisie en de daaraan voorafgaande knelpuntennotitie (zie 26)

u 5-9-2019 RIB - memo procesaanpak Tabakssteeg-Zuid Toezegging wethouder Vos de reacties die de bewoners naar het college hebben 

gestuurd te delen met de raad. 

Vos

RIB en A-stukken 10-10-2019 Aanpassing bebording Toezegging wethouder Vos: 

- meenemen dat raad eerder geïnformeerd had moeten worden. 

- kritisch kijken waar onveilig gevoel een rol speelt en deze locaties aanpakken  

Vos 4de kwartaal is afgerond. 

RIB en A-stukken 10-10-2019 Collectieve ziektekostenverzekering Sturkenboom dringt er bij college op aan om GLI-leefstijl begeleiding onder de 

aandacht te brengen bij WSW.

Toezegging Wethouder Kiel: zoekt uit en pakt op

Kiel 1ste/2de 

kwartaal

In de begrotingen en Jaarplannen van Amfors is dit 

reeds een vast punt van aandacht. Uit de 

meerjarenbegroting: "Een gezond werkklimaat en 

passende levensstijl zijn voorwaardelijk voor een 

optimale inzetbaarheid."

Eind maart worden de concepten voor de MJB en JR (ambtelijk) besproken. Hierin zal aandacht worden gevraagd voor GLI 

binnen het speerpunt Vitaliteit.

RIB en A-stukken 10-10-2019 Project Valleipark Van Woedekom en Genders over consequenties dat fase 4 niet doorgaat. 

Toezegging wethouder Van Beurden om bij actualisatie GREX duidelijk mee te nemen 

waarom het geen haalbare kaart is. 

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

Toelichting hieromtrent in Rapport Actualisatie Grondexploitaties 2020 (behandeling raad: 28 mei 2020)

r 26-9-2019 Actualiteiten Toezegging Bouwmeester: 

Scherper kijken naar rappelsysteem van het klantcontactcentrum

Bouwmeester 1-1-2022 Momenteel is het rappelsysteem niet goed in te richten. Bij de aanbvesteding van een nieuw zaaksysteem wordt dit 

meegenomen. 

Scholen worden betrokken bij evaluatie van de verkeersmaatregelen Biezenkamp. Vos 3e kwartaal 

2020

Zie gestelde onder punt 39 De scholen worden hier bij betrokken. Daarvoor worden de verkeersouders van de 2 basisscholen uitgenodigd. Het lijntje met hen is inmiddels gelegd.

i 17-10-2019 Begroting Wethouder van Beurden zegt toe de raad te informeren over het proces richting het 

warmteplan. 

Van Beurden RIB 2020-01 Actuele stand van zaken en planning volgt in volgende RIB, Raadsvoorstel procesaanpak warmtetransitieplan volgt tweede 

kwartaal 2020

i 28-11-2019 Rv Herijking Duurzaamheidsagenda Toezegging ‘levende duurzaamheidsagenda’:                                                                

Wethouder van Beurden zegt toe op zoek te gaan naar een wijze waarop de resultaten 

van de duurzaamheidsagenda periodiek kunnen worden gecommuniceerd naar de 

raad en samenleving.  

Van Beurden RIB 4e kwartaal 

2020

Over de voortgang van de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda wordt jaarlijks via de RIB  aan de raad gerapporteerd (zie 

raadsvoorstel L227927). Richting de samenleving wordt gebruik gemaakt van reguliere communicatiekanalen, zoals de 

Duurzaam Doen pagina in de Leusder Krant, website, social media. 

u 9-1-2020 RIB - Samenlevingsakkoord Samen Sterk Wethouder van Beurden geeft aan dat dit een uitwerking is van de intentie zoals het 

vorig jaar is geformuleerd. Er wordt nu een aanpak gemaakt. De wethouder zegt toe na 

te gaan wat de einddatum is voor het volledige samenlevingsakkoord. 

Van Beurden 2e kwartaal 

2020

u 9-1-2020 A-stukken 6 februari 2020 (A.2) 

Wethouder Vos zegt toe per memo aan te geven of de buurtbus onderdeel maakt van 

de concessie en of de buurtbus een rondje “Tolgaarde, Ossensteegje, 

Geertruidenshof” kan maken. 

Vos Memo is toegestuurd.

u 9-1-2020 A-stukken 6 februari 2020 (A.5) Wethouder van Beurden zegt toe na te gaan over het mogelijk is dat de door de WSL 

gehuurde en geëxploiteerde woningen in het verzorgingstehuis voor meerdere 

inkomensgroepen beschikbaar kunnen worden gemaakt.  

Van Beurden

u 9-1-2020 A-stukken 6 februari 2020 (A.6) Wethouder van Beurden zegt toe de raad na het regionaal overleg de raad te 

informeren over de verdeling van huurwoningen door de gemeente Amersfoort. 

Van Beurden april memo hierover wordt voorbereid

r 6-2-2020 RV vaststelling Maanwijk Toezegging wethouder Van Beurden dat college het probleem van water in de 

kruipruimtes zal oppakken in het GAP. 

Van Beurden april memo hierover wordt voorbereid

r 6-2-2020 RV vaststelling Maanwijk Toezegging wethouder Van Beurden dat hij naar omwonenden toe de procedure planschade 

actief zal uitleggen. 

Van Beurden

r 6-2-2020 Actualiteiten - over LED verlichting zebrapaden Toezegging wethouder Vos: komende tijd wordt de led-verlichting stuksgewijs bekeken en 

veiliger gemaakt. 

Vos Met wethouder Vos afgesproken dat de doorgegeven knelpunten met de verkeerskundige worden bekeken en gemeten en 

daarna eventueel worden aangepast.
r 6-2-2020 Actualiteiten - over samenlevingsakkoorden Toezegging wethouder Kiel: hij zal raad vaker uitnodigen bij ‘feestjes’ Kiel

Schriftelijke vragen
Datum Fractie Onderwerp Verantwoordelij

k

(plannings-

)datum

Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

18-2-2020 VVD Windmolenlocaties in de gemeente Barneveld nabij de kern Achterveld. Van Beurden 20-3-2020


