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Raadsvergadering      
12 maart 2020, 20.00 uur, raadzaal 

 

Agenda 
 
1. Opening 
 
2. RV Toelaten tijdelijk raadslid ivm ziekte 
 
3. RV Diverse benoemingen 
 
4.  Inspraakronde 

Inwoners mogen inspreken als zij zich van tevoren hebben aangemeld bij de griffier. 
 
5.  Vaststellen agenda 
 
6. Lijst ingekomen stukken 
 
7.  RV Visie Recreatie & Toerisme  
 
8. RV Nota grondbeleid 
 
9. RV Organisatieontwikkeling 
 
 
 H A M E R S T U K  
 
10. RV Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten 
 
 
 OPENBARE BESPREEKPUNTEN 
 
11. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 

- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 6 februari 2020 
 

12.  Actualiteiten 
 
13.  Moties vreemd aan de agenda 

 
14. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zaaknummer L123456 Pagina 2 

 
 
 
INFORMATIEAVOND  
Agenda          9 april 2020 
 
20.30 – 21.30 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 audiooverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen 
beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/  
 

Toelichting bij deze informatieronde.  
In nauw overleg met de burgemeester en fractievoorzitters is besloten dat de 
Informatieronde op 9 april doorgaat, zonder publiek en in aangepaste vorm.  
 
De behandeling van raadsvoorstel Uitbreiding Atria start om 20.30 uur zonder publiek.  
U kunt de vergadering live volgen via onze videostream: 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieronde/2020/09-april/20:30 
 
In de raadzaal zitten de ronde-voorzitter en griffier. Zij staan in contact met de 
woordvoerders die vanuit huis aan de vergadering deelnemen.   
 
De raad hecht er aan om kennis te nemen van alle inspreekreacties. Dit kan door vooraf een 
uw reactie op papier te stellen. Wij verzoeken u vriendelijk om voor 9 april 9.00 uur bij de 
griffie melden of u gebruik maakt van het inspreekrecht. De griffie is per email bereikbaar: 
griffier@leusden.nl.  
 

 
20.30 – 21.30 uur Informatieronde  
 

Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter 
/ griffier 

20.30 
– 
21.30  
  

RV uitbreiding Atria 
Het MFC Atria is te klein voor het aantal leerlingen van de 
basisscholen KLA4 en De Bongerd, die hierin gehuisvest zijn. 
De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende 15 
jaren niet afnemen en daarom hebben de scholen recht op een 
permanente uitbreiding van 380 m2 op basis van het huidige 
leerlingenaantal. Met deze uitbreiding voldoet het MFC qua 
omvang aan de Verordening Onderhuisvesting Leusden en 
wordt het tekort aan ruimte in de huidige situatie opgelost. Er 
wordt gestreefd om in de herfstvakantie de uitbreiding te 
kunnen opleveren.  
 
 

Kiel ?? / Schutte 
 
(technische 
ondersteuning 
plv. griffier) 

 

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

https://gemeentebestuur.leusden.nl/
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieronde/2020/09-april/20:30
mailto:griffier@leusden.nl
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Raadsvergadering  
16 april 2020, 20.00 uur, raadzaal en via live verbinding; zonder publiek  
De vergadering is openbaar en live te volgen via 
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/16-april/20:00  
 
Aangepaste agenda (ivm coronamaatregelen) 
 
0          Standpunten fracties (tevens ruimte voor reacties van inwoners/insprekers) 

Overzicht van de standpunten per agendapunt, per fractie.  
De griffie ontvangt tot 12.00 uur per fractie de schriftelijke bijdrage per agendapunt, 
inwoners kunnen hun inspreekreactie vooraf delen via griffier@leusden.nl.  
Publicatie van de standpunten op de site van de gemeenteraad vanaf 15.00 uur.  

 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
1.a Verordening tijdelijke aanvulling raadswerk Leusden 

Hamerstuk.  
 
2. RV Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Leusden 

Hamerstuk 
 

3.  RV Controleverordening 2020 
Hamerstuk. Het legt vast wat raad op 12 maart heeft besloten.  

 
4. RV Uitbreiding Atria 

Op 9 april heeft de raad over dit onderwerp (digitaal met live-stram) gesproken met 
college en inwoners. De standpunten en reacties zijn verzameld in het document bij 
agendapunt 0.  

 
5. Vaststellen lijst ingekomen stukken 

Bespreking van stukken vindt plaats in de Uitwisselen bij RIB-A-stukken.  
Het Presidium beslist 
 

6. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 
- besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 12 maart 2020 

 
7. Motie vreemd aan de agenda 
 
8. Sluiting 
 
 
 

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/16-april/20:00
mailto:griffier@leusden.nl

