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UITWISSELINGS & INFORMATIEAVONDEN
23 april en 14 mei 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 live-stream op gemeentebestuur.leusden.nl. 

Er is voor gekozen om onderwerpen van de uitwisseling en de informatieavond samen te 
voegen op één agenda. Hierdoor ontstaat een gevarieerde avond. 

- Uitwisselingsonderwerpen worden voorafgegaan met een digitale presentatie die 
raadsleden al tijdig kunnen inzien. 
Raadsleden kunnen vooraf al vragen indienen bij de griffie. 

- Raadsvoorstellen die alleen op een markt geagendeerd worden, zetten we 
rechtstreeks door naar de raad van 28 mei; raadsleden houden de mogelijkheid tot 
het stellen van schriftelijke vragen i.p.v. markt. De griffie publiceert deze. 

- 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 23 april aanvang 19.30

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

19.30
-
20.15

UITWISSELING
Sport en Beweegakkoord Leusden 
Raad informeren over Sport- en Beweegakkoord middels een 
presentatie. 

Weth Vos / 
Henriëtte 
Jansen

Mülder / 
Jansen

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

20.20 
- 
21.05

INFORMATIERONDE
Emelaarseweg. 

Weth
Van Beurden 
/ Bunnik

Mülder / 
Schutte

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

21.10 
– 
21.55

INFORMATIERONDE
Budget IKC Berkelwijk..

Weth
Van Beurden 
/ Rüter

Pouwels-
Koopman /
Jansen

Korte schorsing voor technische wisseling (max 5 min)

22.00 
– 
22.45

INFORMATIERONDE
Actualisatie grondexploitaties 2020

Weth. Vos /
Medendorp 
en Langerak

Pouwels-
Koopman / 
Schutte

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

mailto:griffie@leusden.nl
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Agenda 14 mei aanvang 19.30 uur

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

19.30
-
20.15

UITWISSELING
Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGz)

De Kloe 
Reijneveld

.. / 
Jansen

Korte schorsing voor technische wisseling (max.5 min)

20.20 
– 
21.10

UITWISSELING 
Rapportage Sociaal domein 2019 
Raad informeren over rapportage Sociaal Domein die één 
maal per jaar wordt opgemaakt aan de hand van de thema's 
die de raad heeft vastgesteld.

Weth. Van 
Beurden en 
Kiel / 
Leegwater

.. /
Jansen

Korte schorsing voor technische wisseling (max.5 min)

21.15 
- 
22.10

INFORMATIERONDE
Hof van Liz. Er is een grote vraag naar woningen, daarom is 
het gewenst dat dit voorligt in de raad van mei zodat de 
verdere voorbereiding kan worden opgepakt.

Weth
Van Beurden 
/ Leijenaar

../ 
Schutte

Korte schorsing voor technische wisseling (max. 5 min)

22.15 
– 
23.00

ACTUALITEITEN EN RIB EN A-STUKKEN
Vooraf vragen formuleren en indienen bij de griffie. Deze 
worden schriftelijk afgedaan. 
Bij actualiteiten kunt u 1 vraag per fractie mondeling 
behandelen. 

.. / 
Schutte

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

Raadsvoorstellen die niet (digitaal) besproken worden; mogelijkheid tot stellen 
van digitale vragen i.p.v. markt:

- AVU een zienswijze procedure 
- GBLT. Zienswijze procedure
- RUD  Idem als AVU en GBLT. 
- VRU een zienswijze procedure 
- GGDrU een zienswijze procedure
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Raadsvergadering
28 mei 2020, 20.00 uur, openbaar, digitaal via live verbinding; zonder publiek 

Agenda

1. Opening

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

3. Vaststellen agenda

4. Lijst ingekomen stukken

5. RV Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
‘Lisidunahof te Leusden’

6. RV IKC Berkelwijk budget sloop De Heerd, herinrichting openbare ruimte

7. RV GBLT Jaarrek.2019, begrotingsw.2020, Kadernotitie 2021, Ontw.begroting 2021 
(bespreekstuk ivm aangekondigde motie)

H A M E R S T U K K E N 

8. RV RWA / Amfors, zienswijze 

9. RV GGDrU Ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 

10. RV Rapport Actualisatie Grondexploitaties 2020

11. RV Vaststelling bestemmingplan Emelaarseweg 22

12. RV Afvalverwijdering Utrecht AVU concept begroting 2021

13. RV Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht RUD Ontwerp Programmabegroting 2021

14. RV Veiligheidsregio Utrecht VRU financiële stukken 2019-2021

15. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 16 april 2020

16.       Actualiteiten
Raadsleden kunnen vragen stellen of kort wijzen op van belang geachte actualiteiten
Collegeleden kunnen tevens mededelingen doen.

17. Moties vreemd aan de agenda 

18. Sluiting
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