
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 n.n.b. 

In februari en in mei zijn bijeenkomsten met de woordvoerders P&O geweest. De resultaten van de benchmark Berenschot 

zijn toegevoegd als bijlage bij de kaderbrief. In het raadsvoorstel van 12/3 is een voorstel opgenomen hoe de motie tot 

uitvoering kan worden gebracht.

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

4e kwartaal 

2019

In het vierde 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

Laatste RIB met recente informatie over RES-proces, tevens tijdens uitwisseling 5 september informatie over RES-proces, 

Leusdense opgave en planning extra informatie-ronde. 

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

Het aanpassen van het plan vraagt een 

nieuwe bestemmingsplanprocedure. 

Voordat deze wordt opgestart worden 

bewoners van de panden uitgenodigd voor 

een gesprek/avond over het plan en de 

effecten van de regeling op hun object. Eind 

september volgt een uitnodiging aan 

bewoners over de avonden, die begin 

oktober moeten gaan plaatsvinden.

De bestemmingsplanprocedure start met een ontwerpbestemmingsplan. Waarvan het de bedoeling is dat die dit najaar ter 

inzage gaat. Afhankelijk van de voortgang en planning komt een raadsvoorstel om het bestemmingsplan vast te stellen in de 

eerste of twee raadsvergadering van 2020.

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 najaar 2019

Dit wordt in het totale plan voor meer kleur in het Huis van Leusden (kantoor en vergaderruimten) meegenomen. 30 januari is 

de presentatie van de plannen aan de personeelsvertegenwoordiging gepland. Daarna volgt een presentatie aan college/raad. 

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

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

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

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 Q2 2020 wordt opgenomen in actualisatie grondstoffenplan



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

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

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

eind Q1 wordt 

een 

knelpuntennotiti

e voorgelegd 

aan de raad en 

eind Q2 op 

basis daarvan 

een update van 

de Woonvisie 

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

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

1e kwartaal 

2020

i 27-6-2019 Jaarrekening 2018

Toezegging wethouder Kiel: Raad nader informeren over de stand van zaken lokale 

aanpak schoolverlaters. 

Kiel

2e kwartaal 

2020

i 27-6-2019 Voorjaarsnota

Toezegging wethouder Vos:  Het onderwerp archivering wordt toegevoegd aan de  

jaarstukken. Vos bij jaarrekening

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

1e 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 2019 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 2019 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 Overleg hierover met Wim eerstvolgende wethoudersoverleg

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

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

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 begin 

2020

u 21-11-2019 Bespreking RIB en A-stukken

Wethouder van Beurden gaat na of de kosten voor de LED-lampen voor 

bijstandsgerechtigden alleen door de gemeente betaald te zijn. Van Beurden - Ja.

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

i 28-11-2019 Rv Herijking Duurzaamheidsagenda

Wethouder van Beurden zegt toe binnen twee weken antwoord te geven op de vraag 

of er bij de OZB heffing rekening gehouden kan worden met waardevermeerdering 

door duurzaamheidsmaatregelen. Van Beurden 12-12-2019

Antwoord is aangeleverd bij griffie op 9/12/2019. Griffie heeft het die dag rechtstreeks doorgemaild naar alle raadsleden en 

fractievertegenwoordigers.  Antwoord: Van duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen mag worden verwacht dat deze 

een waarde verhogend effect hebben en dat de woningeigenaar daardoor meer OZB betaalt.  Het wettelijk instrument om 

woningeigenaren via een lagere OZB te belonen voor investeringen in verduurzaming is er nog niet. 

Gemeenten mogen bijvoorbeeld inwoners met energielabel A niet minder belasting laten betalen dan inwoners met 

energielabel D omdat het OZB-tarief op grond van de Gemeentewet voor alle woningen gelijk moet zijn.  Gemeenten mogen 

zonnepanelen wel buiten de heffingsmaatstaf voor de OZB laten, maar dat geeft allerlei problemen: het is lastig uitvoerbaar, 

tijdrovend om voor elkaar te krijgen, en heeft een relatief klein effect (het levert de woningeigenaar maar weinig op) tegenover 

een flinke kostenpost voor de gemeente. 

In de memo ‘Toezeggingen uitwisseling 8 oktober 2018’ hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van het opnemen van vrijstellingen voor duurzaamheid in de OZB-verordening. 

De daarin geschetste nadelen en risico’s zijn nog steeds actueel. Daar zal landelijk een oplossing voor moeten komen. We 

houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.

i 28-11-2019 Najaarsnota

Wethouder Vos zegt toe zodra dit bekend is, naar verwachting voor het einde van het 

jaar, te informeren over de uitspraak van de belastingdienst over de wens van SRO 

verder te gaan als commerciële organisatie.  Vos 7-1-2020

Raadsvoorstel dec. '19. Raadsbesluit opnemen in collegenieuws nav B&W van 7 januari. Voorafgaand aan collegenieuws een 

memo opstellen tbv gemeenteraad  

r 12-12-2019 Bouwdriest

Wethouder Vos zegt toe met betrokken omwonenden in gesprek te gaan over de 

participatie Vos 17-3-2020

gesprek is ingepland met zienswijze indieners. Uitnodiging moet nog deur uit.  Terugkoppelen via RIB tzt naar raad!

u 9-1-2020 RIB - Van bewonerstevredenheid naar belevingswaarde

Wethouder Kiel geeft aan dat onderzocht wordt of door het opzeggen van de 

groepsdetachering nu 9 plekken ontstaan die ingevuld kan worden vanuit de groep 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Leusden. 

Kiel

Met WSP is al hierover contact, voortkomend uit het samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen (doelstelling "100 voor 

Leusden"). Of het daadwerkelijk is in te vullen, is afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte werkzoekenden.



u 9-1-2020 RIB - Kindpakket

Wethouder Kiel  zegt toe na te gaan of er strikt wordt omgegaan met de vergoeding 

voor luiers tot 3 jaar binnen het Kindpakket, en als dit zo is daar het nodige voor te 

doen dit aan te passen.  

Kiel

We willen de uitvoering zo eenvoudig mogelijk houden. Als we individueel willen beoordelen welk kind tot welke leeftijd luiers 

nodig heeft, moeten we van de ouder(s) gaan verlangen dat ze dit aantonen, en ons melden zodra het kind uit de luiers is. Dan 

is de vraag hoe men dat moet aantonen. De ouder krijgt immers een financiële bijdrage rechtstreeks op de rekening gestort, 

en kan het dus ook aan andere dingen besteden, niet noodzakelijk aan luiers. Door de leeftijdsgrens aan te houden, is het ook 

voor de inwoner zeer eenvoudig om in aanmerking te komen voor de regeling.

u 9-1-2020 RIB - Kindpakket

Wethouder Kiel zegt toe uit te zoeken of het Kindpakket tijdelijk is en of hier dan over 

gecommuniceerd wordt. Kiel

Het kindpakket is permanent, althans zolang de Klijnsmagelden beschikbaar zijn (die wel structureel zijn). Met enige regelmaat 

wordt gecommuniceerd over de minimaregelingen, waaronder dit kindpakket.

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

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 geagendeerd voor college van 28 januari

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
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