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1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda en actuele actielijst
Bij de opening voor is er speciale aandacht voor de diverse benoemingen die op de 
agenda staan voor de raadsvergadering van 12 maart. 
- Voor de tijdelijke vervanging van dhr. Van Hell is alles gereed. Dhr. Den Hertog wordt 

voorgedragen als tijdelijke vervanger van dhr. Van Hell. 
- Dhr. Sturkenboom wordt voorgedragen als lid van de werkgroep financiële 

verantwoording.
- Dhr. Van den Brink wordt voorgedragen als raadsrapporteur GBLT.
- Mevr. Belt wordt voorgedragen als raadsrapporteur GGDrU.
Het stemmen zal middels stembriefjes gebeuren.

2. Evaluatie vergaderingen

Gemeenteraad 6 februari
Geen opmerkingen.

Uitwisseling 13 februari
Er ontstaat een discussie over de tijd. Deze moet in de gaten gehouden worden of 
agendapunten moeten via de planning meer tijd krijgen. Tegelijkertijd is tijd niet altijd 
belangrijkste. Het gaat ook om de kwaliteit van de vergadering en de mogelijkheid toch 
nog een laatste vraag te stellen. Ook al is die vraag buiten de vooraf afgesproken tijd. 

Informatieronde 20 februari
Geen opmerkingen.

3. Agenda’s 

Raadsvergadering 12 maart
Geen opmerkingen.

Uitwisseling 26 maart 
Er wordt een andere indeling vastgesteld voor de uitwisseling op 26 maart. Deze indeling 
wordt door de griffie aangepast op de website. De griffie zal ook op basis van de pool 
voorzitters vragen voor de agendapunten.
Nabericht: naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
(COVID-19) in te dammen is de uitwisseling van 26 maart geannuleerd.

Informatieronde 2 april
Bij de informatieronde van 2 april worden zullen alle onderwerpen achter elkaar in de 
raadszaal gepland worden. Het onderwerp Uitbreiding Atria zal ook in de informatieronde 
plaatsvinden. 
Nabericht: naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
(COVID-19) in te dammen is de informatieronde van 2 april geannuleerd.

Extra raadsavond 9 april over RES met lokale stakeholders
Er is veel interesse in wat we op 9 april gaan doen. Schutte geeft aan dat op 9 april het 
raadsvoorstel RES vanuit de regio bekend is. Op 15 april is de regionale inspraakavond 
voor raadsleden over de RES. De bijeenkomst die op 9 april wordt georganiseerd dient 
als voorbereiding van de regionale inspraakavond. 



De leden van het presidium geven aan dat verschillende zaken belangrijk zijn voor de 
organisatie van de lokale RES-bijeenkomst, zoals zowel georganiseerde inwoners als de 
niet usual suspects mede-eigenaar laten maken van de Leusdense bijeenkomst over de 
RES, hoe kunnen we mensen verleiden naar deze bijeenkomst te komen, communicatie 
over de bijeenkomst via de krant en sociale media en hoe kunnen mensen aangeven wat 
ze van het bod vinden.  
Schutte geeft aan dat Leusden een eigen traject zal krijgen. Na agendering op de 
Leusdense raadsvergadering kunnen inwoners ook een plaats krijgen. Het thema 
duurzaamheid leeft. Het is de vraag hoe we dit vorm gaan geven. De bedoeling van de 
Leusdense bijeenkomst is om de Leusdense raad in zijn kracht te zetten door signalen op 
te halen. 
Nabericht: naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
(COVID-19) in te dammen is het onzeker of de lokale RES-bijeenkomst van 9 april 
doorgang kan vinden. Mocht 9 april niet doorgaan, dan kan deze datum gebruikt worden 
als inhaalavond. Dit alles onder voorbehoud dat na 6 april weer vergaderd kan worden.

Raadsvergadering 16 april 
De AVU is verschoven naar mei.

4. Verslag Presidium 4 februari
Klaas heeft geen actie ondernemen over POVI. Dit wordt geparkeerd voor de volgende 
keer.

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 
Van Woerdekom vraagt waarom de rapportage en de voortgang van het sociaal domein 
niet gekoppeld zijn. Schutte geeft aan dat de gemeentesecretaris alle reportages naar het 
eind van het jaar heeft geschoven. 

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
Belt geeft aan dat gekeken zou worden naar de verkeersveiligheid bij de ingang 
Berkewijk. Dit stond in de lijst toezeggingen van het presidium van 7 januari jl. (in het 
betreffende document staat Spaarnewijk). Het onderwerp zou in de RIB terugkomen, 
maar tot zo ver is dit nog niet gebeurd. Roskam geeft aan dat deze er in zal komen.

7. Voortgang acties werkgroep werkwijze raad
De subgroepen van de werkgroep werkwijze raad hebben allemaal hun werk opgeleverd. 
Deze zal op maandag 16 maart besproken worden. Het resultaat van die vergadering zal 
naar het presidium gestuurd worden.
Nabericht: als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus is de bijeenkomst op 
maandag 16 maart niet doorgegaan. Er wordt gekeken wanneer deze bijeenkomst 
ingehaald kan worden.

8. Rondvraag
Van Woerdekom heeft een vraag over de maquette waarover in Nieuws uit de Griffie een 
bericht stond. Schutte geeft aan dat dit een idee is van raadsleden Houtveen en Mülder. 
Het idee achter het spel is dat de raad ingewikkelde zaken uit moet leggen en de vraag 
daarbij is of een spel kan helpen om die zaken uit te leggen.

Uitvoering toezegging inwonersbetrokkenheid bij Kadernota
Schutte geeft aan hoe invulling gegeven kan worden aan de toezegging 
inwonersbetrokkenheid bij de kadernota te organiseren. 
Er zijn drie opties: 
1. We wachten tot volgend jaar wanneer er een besluit genomen wordt over het 
gemeentefonds. Komt er meer of minder geld voor Leusden. Aan inwoners kan gevraagd 
worden wat Leusden moet behouden en waaraan Leusden haar geld moet besteden. Dit 
gebeurt voordat de kaderbrief geschreven wordt. 
2. Er wordt een peiling gehouden tussen het ophalen van informatie voor de kaderbrief en 
het schrijven van de kaderbrief. Uit die peiling blijkt waar de raad op moet focussen 
volgens de deelnemers van de peiling. 
3. Een derde optie is een burgerbegroting. 



Schutte geeft aan dat deze opties besproken zullen worden met de fracties en later op de 
agenda terugkomen.  

9. Sluiting 
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