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Raadsvergadering
6 februari 2020, 20.00 uur, raadzaal

Agenda

1. Opening

2. RV Toelaten raadslid

3. RV Benoeming en eervol ontslag fractievertegenwoordiger

4. RV Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers

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

6. Vaststellen agenda

7. Lijst ingekomen stukken

8. RV Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk

9. RV Vaststelling Strategische agenda Regio Amersfoort

HAMERSTUKKEN

10. RV Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2021)

11. RV Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugd 2020 

12. RV Kadernota GGDrU 2021

13. RV Zienswijze GGDrU lidmaatschap Werkgeversvereniging samenwerkende 
gemeentelijke organisaties (WGSO)

14. RV Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Werkvoorziening Amersfoort 
(RWA)

15. RV Kadernota 2021 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

OPENBARE BESPREEKPUNTEN

16. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 12 december 2019
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 23 januari 2020

17. Actualiteiten

18. Moties vreemd aan de agenda

19. Sluiting
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Uitwisseling

Agenda  13 februari 2020
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen 
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrondinformatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te 
kunnen vervullen; 

 met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel 
gezet worden. 

Tenslotte vindt de bespreking van de raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 20.45 uur Uitwisseling (parallel 0.35-0.36) 

20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (parallel raadzaal)

21.30 – 22.00 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter: Pouwels-Koopman; Griffier: Jansen

Onderwerpen RIB 20-02 Reeds geagendeerd op

Brandweerkazerne

Bestrijding en preventie van Eikenprocessierups Uitwisseling 12 februari. 

Rossenberg

WOZ-uitvoering GBLT

Vraag naar aanleiding uitwisseling ICT d.d. 21 november

Tijd Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00
– 
20.45

PvA organisatie-ontwikkeling
De raad wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de 
plan van aanpak van de organisatie-ontwikkeling. 

Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor 20 feb en 12 mrt.

Bouwmeester/ 
De Graaf 

Den 
Hertog 
/Schutte

20.45
-
21.30

Nieuwe wet inburgering
Informeren over de nieuwe wet, plannen en stand van zaken.

Kiel Mülder 
/Schutte

Tijd Portefeuille Voorzitter
/ griffier

20.00
– 
20.45

Bestrijding eikenprocessierups
Informatie over bestrijdingsstrategie van Eikenprocessierups in de 
gemeente Leusden.

 

Vos Caarels 
/Jansen

20.45
-
21.30

Onderhoud buitenruimte
Informeren over het onderzoek naar belevingswaarde van de 
buitenruimte en het plan van aanpak voor de ontwikkeling van het 
nieuwe contract voor de jaren 2021-2026.

Vos Tolboom
/Jansen
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Onderwijshuisvesting

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen

Van start met de lokale inclusie agenda

Overstap collectieve zorgverzekering voor de minima

Stand van zaken GGID

Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Regeling Reductie Energieverbruik

Duurzaamheidslening: aanpassing maatregelenlijst

Lijst A-stukken Raad 6 februari 2020 (van 6 januari t/m 30 januari 2020)
A.8 Gemeente Leusden - Managementletter 2019 - Board Report
A.9 Raadsinformatiebrief 2020-02
A.10 Memo buurtbus door de Biezenkamp-jan-2020
A.11 Memo aanpassing rotonde Zwarteweg januari 2020 (aangepast)
A.12 Reactie op concept ontwerpen POVI specifiek voor Leusden
A.13 Memo raad nav informeel gesprek over RES dd 09 01 2020

Lijst A-stukken Raad 12 maart 2020 (van 30 januari t/m 11 februari 2020)
A.1 Memo Voortgang planvorming Langesteeg en Tabaksteeg-Zuid
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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 
Woerdekom
/ Schutte

* 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 Belt/ Jansen

mailto:griffier@leusden.nl
https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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21.00 
- 
21.45

RV Organisatieontwikkeling
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. 

Bouwmeester Mülder/ 
Schutte

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