
Agenda  Presidium 4 februari 2020 

Tijd: 17.00 uur in Huis van Leusden, ruimte 0.36

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst

2. Evaluatie vergaderingen

- Uitwisseling 9 januari
- Informatieronde 23 januari 
- Extra raadsvergadering 23 januari 

3. Agenda’s 

- Uitwisseling 13 februari 
- Informatieronde 20 februari
- Extra raadsavond 5 maart (reservering onder voorbehoud woningbouw)
- Raadsvergadering 12 maart. 

4. Verslag Presidium 

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 

7. Voortgang acties werkgroep werkwijze raad

8. Rondvraag

- Bezoek politieke partijen aan Dorpsraad Achterveld

9. Sluiting 
Aansluitend vindt kort overleg plaats over de planning van de gemeentepagina. 



1
4

5 
februa
ri 2020

Cri
sta

 Energieloket – via Groene Belevenis over 
1e ontmoetingen tussen energiegids en 
inwoner

 Houtrook – inwoner die ‘goed’ stookt 
(Neeske Weber)

 Agendapunt uitgelicht: Stimuleringslening 
duurzaamheid (met input CU-SGP en CDA)

1
5

26 
februa
ri 2020

- 
Wordt 
19 
februa
ri 2020 
i.v.m. 
datum 
aansla
g. 

My
ra

 Hoofdartikel optie 1: RES (voorstel Erik van 
Beurden)

 Hoofdartikel optie 2: Eenzaamheid 
(voorstel Erik van Beurden)

 Alternatief: belastingaanslagen (in overleg 
met Penny McLaughlin – evt. extra pagina)

 Alternatief: hogere afvalkosten
 Alternatief: rondkomen in Leusden

- Pagina zal voornamelijk over de 
belastingaanslagen zal gaan (algemene 
aanslag informatie, spreekuur, WOZ-taxateur, 
afrekening restafval en tarieven 2020 met 
uitleg waarom die zo hoog worden, 
kwijtschelding, no cure no pay, kwijtschelding 
voor minima).  
Tarieven gaan aanzienlijk omhoog. Alle 
gemeenten hebben hiermee te maken. 

- Vraag voor in het presidium welke 2 
raadsleden “aan het woord willen” : Wie van 
de SP (zij zijn aan de beurt), welke andere 
partij (VVD is momenteel het vaakst aan het 
woord geweest.   

RES: altijd-
goed-
campagne, 
start 
Energieloke
t, 
warmtepla
n
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6

18 
maart 
2020

Cri
sta

 Aankondiging: spuitwerkzaamheden ivm 
bestrijding EP-Rups

 Wet verplichte GGZ
 Jeugdzorg
 Alternatief: energiegids aan huis
 Artikel n.a.v. Week van de gezonde jeugd 

(16 t/m 20 maart)
 RES
 Eenzaamheid
 Kindpakket 

Actie Penny: gaat na of er bij het sociaal 
domein ruimte is voor een eigen pagina. 

* Pagina 
evt. 
vervroege
n 
afhankelij
k van 
start 
bestrijdin
g EPR 
(verzoek 
van Karin 
Blom)
* 
Uitgebreid 
artikel 
Wvggz: in 
maart 
moet de 
gemeente 
een plan 
klaar 
hebben 
waarin 
staat hoe 
wij in 
Leusden 
alles 



hebben 
geregeld 
(verzoek 
Mark 
Leegwater)
* 
Uitgebreid 
artikel over 
jeugdzorg 
met input 
van POH-
JGGZ en 
huisarts 
(waarvoor 
kunnen 
ouders en 
jeugdigen 
bij hen 
terecht), 
evt. in 
combinatie 
met 
aanstelling 
GZ-
psycholoog 
en 
onderteken
ing 
convenant 
(Ilse 
Lesschen 
en Bert 
Deuling)

1
7

8 april 
2020

My
ra

 Hoofdartikel optie 1: Wet verplichte GGZ 
(i.v.m. eventueel doorschuiven van 18/3)

 Hoofdartikel optie 2: Jeugdzorg (i.v.m. 
eventueel doorschuiven van 18/3)

 Hoofdartikel optie 3: Uitkomsten 
werkgroep werkwijze raad, gekoppeld aan 
verhaal met raadsleden over hoe zij met 
inwoners contact houden

Onderwerpen voor na 8/4:
 Na Jeugdraadsvergadering 20/4: Opknapbeurt De Hamershof. Er liggen nu 

plannen om kinderen mee te laten denken over activiteiten die de 
winkeliersvereniging kan organiseren

 Bij evaluatie verkiezingsdebat: overzicht met wat er allemaal is gebeurd. 
Vertrekpunt is jaarverslag

 Serie over het werk en de ervaringen van de energiegidsen a.d.h.v. een thema 
(zonnepanelen, ventileren)
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