
INFORMATIEAVOND
Agenda  20 februari 2020

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.

20.30 – 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:

- RV gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten
Na de controle van het verslagjaar 2020 verloopt contract met de huidige accountant. De 
raad wordt voorgesteld samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten een gezamenlijke 
aanbesteding voor een nieuw accountantscontract uit te voeren, hierin bijgestaan door de 
inkoopsamenwerking Noord-Veluwe. Voorgesteld wordt de werkgroep financiële 
verantwoording de besluitvorming in de raad te laten voorbereiden. 

- Inwonerstafel

20.30 – 21.30 uur Informatieronde – 0.35-0.36*

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.00

RV Nota Grondbeleid
Een nieuwe dynamiek op de (woning)markt en nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen in het ruimtelijk domein vragen 
om het herzien van het grondbeleid. De nieuwe nota 
grondbeleid moet gezien worden als een gereedschapskist 
voor de gemeente, die waar nodig kan worden ingezet om tot 
maatschappelijke waardecreatie te komen. De raad wordt 
voorgesteld de beleidskaders, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 
“Beleidskaders Leusden” van de Nota Grondbeleid 2020, 
integraal vast te stellen. 

Vos

* van dit onderwerp wordt een audioverslag gemaakt, beschikbaar via gemeentebestuur.leusden.nl

 
20.30 – 21.45 uur Informatieronde – Raadzaal**

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.30
-
21.00

Visie recreatie&toerisme ‘Midden in het midden van het land’
De raad wordt voorgesteld de visie Reactie & Toerisme vast te 
stellen. Deze visie heeft als doel Leusden op de kaart te zetten 
als een aantrekkelijke verblijfplaats voor 
(recreatie)ondernemers, toeristen en bewoners van de 
gemeente Leusden. 

Kiel

21.00 RV Organisatieontwikkeling Bouwmeester
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- 
21.45

Om de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners, 
organisaties en bedrijven te borgen moeten er zorg- en 
knelpunten in de organisatie worden aangepakt. Het 
raadsvoorstel heeft tot doel de randvoorwaarden te creëren 
om deze punten op te lossen. Daarnaast wordt voorgesteld 
een prioriteit toe te kennen aan sociaal domein, duurzaamheid 
en Leusden op de Kaart. 

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