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UITWISSELING
4 juni 2020

Aangepast vergaderen tijdens coronamaatregelen
De raad vergadert tot aan de zomer digitaal, zonder publiek. Raadsleden loggen in op de 
vergadersystemen die speciaal in verband met de coronamaatregelen worden gebruikt. 
De avonden worden uitgezonden via de livestream op gemeentebestuur.leusden.nl. 

- Uitwisselingsonderwerpen worden voorafgegaan met een digitale presentatie die 
raadsleden al tijdig kunnen inzien. 

- Raadsleden kunnen vooraf al vragen indienen bij de griffie. 
- Inspraak vindt als gevolg de coronamaatregelen digitaal plaats. Dit vraagt om 

maatwerk. Daarom worden inspreker van harte uitgenodigd om contact op te nemen 
met de griffie: griffie@leusden.nl. 

Agenda 4 juni aanvang 19.30

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

19.30
-
20.30

Samenlevingsakkoorden
Stand van zaken / voortgang van de  samenlevingsakkoorden

 College /  / 

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

20.30
-
21.00

Minima effect rapportage
Presentatie effecten lokaal minimabeleid

 /  / 

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

21.00 
– 
21.30

Actualisatie grondstoffenplan
Eind 2020 wordt de raad het Grondstoffenplan 2021-2030 ter 
vaststelling aangeboden. In de uitwisseling inventariseren we 
welke onderwerpen daar zeker in dienen te worden uitgediept.

 / Martijn van 
Randwijk

 /

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

21.30 
– 
22.15

Omgevingswet
Presentatie invoering Omgevingswet 

Vos /  Ter 
Bals en 
Aangeenbrug

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

22.15 RIB en A-stukken
Zie separaat overzicht met onderwerpen. 

 /  / 

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

mailto:griffie@leusden.nl
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INFORMATIERONDE
Agenda              11 juni 2020

20.00 – 22.00 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
De rondes worden live uitgezonden, binnen 3 werkdagen is een videoverslag beschikbaar op 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

Tijd Onderwerp Portefeuille 
/ Ambtenaar

Voorzitter
/ griffier

20.00 
-
20.30

Renovatie/vernieuwbouw MKC ’t Ronde

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

20.30
-
21.15

Bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed Leusden’ en 
partiële herziening beheersverordeningen

Van 
Beurden / 
Leijenaar 
en Vader

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

21.15
-
22.00

Informatieronde met woordvoerders over financiële stukken 
gemeente

College 

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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INFORMATIEAVOND
Agenda              18 juni 2020

19.30 – 20.00 uur Raadsinformatiemarkt (digitaal – via meerdere interactieve kamers)
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.
Als gevolg van de coronamaatregelen kiest de raad ervoor om de informatiemarkt digitaal 
aan te bieden. De markt wordt niet live uitgezonden. 

20.00 – 22.15 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
De rondes worden live uitgezonden, binnen 3 werkdagen is een videoverslag beschikbaar op 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:
De Informatiemarkt is digitaal te bezoeken. Raadsleden krijgen hiervoor instructies. 

RV Bestemmingsplan Bolderikhof 1

RV Bestemmingsplan De Biezenkamp 1

RV Waterlooweg 28a ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie bedrijfswoning

RV Bestemmingsplan Hamerveldseweg 115

Inwonerstafel
Aanmelding over Maatjesproject Dementie zie ingekomen stuk C.2 van 28-05)
Deze inwonerstafel is digitaal toegankelijk voor alle raadsleden. Instructies volgen. 

Informatieronde – digitaal per livestream: 

Tijd Onderwerp Portefeuille 
/ Ambtenaar

Voorzitter
/ griffier

20.00 
-
20.45

RV Mobiliteitsplan deelnota 1 (uitgangspunten en ambities) Vos / 
Boone

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

20.45 
– 
21.30

RV Kaders en randvoorwaarden ontwikkeling Mastenbroek II Vos / Van 
den 
Bedem

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

21.30 
– 
22.15

RV Plan van aanpak warmtetransitieplan Van 
Beurden / 
Boer

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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INFORMATIERONDE
Agenda              25 juni 2020

20.00 – 22.00 uur Informatieronde 
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
De rondes worden live uitgezonden, binnen 3 werkdagen is een videoverslag beschikbaar op 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

25 juni

Tijd Onderwerp Portefeuille 
/ Ambtenaar

Voorzitter
/ griffier

20.00 
– 
22.00 

Bespreking raadsbreed van de financiële stukken als voorzien College / 

** van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt, te zien via gemeentebestuur.leusden.nl

https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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Raadsvergadering 
2 juli 2020, 20.00 uur, raadzaal en via live verbinding; zonder publiek 
De vergadering is openbaar en live te volgen via 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02-juli/20:00

Aangepaste agenda (ivm coronamaatregelen)

1. Opening 

2. Afscheid griffiemedewerker en plaatsvervangend griffier 

3. Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken als zij zich van tevoren hebben aangemeld bij de griffier.

4. Vaststelling agenda

5. Vaststellen lijst ingekomen stukken

NB. RV Mobiliteitsplan deelplan 1 (uitgangspunten en ambities)

NB. RV Renovatie/vernieuwbouw MKC ’t Ronde

NB. Plan van aanpak warmtetransitieplan

NB. Kaders en randvoorwaarden ontwikkeling Mastenbroek II

NB. Bestemmingsplan ‘Parapluplan Cultureel Erfgoed Leusden’ en partiële herziening 
beheersverordeningen

NB. Waterlooweg 28a ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie 
bedrijfswoningen

NB. Bestemmingsplan De Biezenkamp 1 (reparatie)

NB. Bestemmingsplan Bolderikhof 1

NB. Bestemmingsplan Hamersveldseweg 115

15. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 28 mei 2020

16. Actualiteiten

17. Motie vreemd aan de agenda

18. Sluiting

https://gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02-juli/20:00
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Raadsvergadering - algemene beschouwingen en kaderstelling

9 juli 2020, 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 2019

9. RV Voorjaarsnota 2020

10. RV Kaderbrief 2021

11. Sluiting
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