
Concept besluitenlijst Presidium 20 april 

Aanwezig via pexip; Wim van Ginkel, Karolien Pouwels, Marcel Sturkenboom, Klaas 
Roskam, Ank van Woerdekom, Ina schutte, Gerolf Bouwmeester, Annet Belt, 
Willemien de Graaf en Marie Claire van Dijk

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 
Agenda akkoord

2. Evaluatie vergaderingen
- 18-03: Gemeenteraadsvergadering

Mevrouw van Woerdekom vraagt hoe om te gaan met ‘mislukte’ stemming. 
De burgemeester legt uit dat de stemming dan over mag en gewoon wettelijk 
geldt.

- 25-03: Uitwisseling + RIB en A-stukken  

Mevrouw Pouwels stelt dat het echt veel te lang duurde. Wat willen we echt 
bespreken, niet op elk detail. Keuzes maken. Aangeven waar je vraag over 
hebt en niet langs elk stuk afzonderlijk.

- 08-04: Informatieavond en markt 

Mevrouw van Woerdekom vond de inwonerstafel heel leuk, maar denkt dat 
een half uur qua tijd beter is.

- 15-04: Uitwisseling regionaal ontwikkelbeeld

Mevrouw van Woerdekom vraag tot wanneer Leusden inbreng kan inleveren. 
Dit kan tot na de zomer. Eind mei zijn alle standpunten bekend. In de week 
van 17 mei een avond beleggen.

3. Agenda’s 
- 22-04: Gemeenteraadsvergadering 

- 20-05: Informatieavond

Er heeft zich al 1 persoon aangemeld voor de bijeenkomst over de 
Waterlooseweg. Deze kan op de Informatiemarkt.  

27-05: Gemeenteraadsvergadering Doornseweg

27-05: Uitwisseling over voorliggende dossiers Omgevingswet

03-06: Gemeenteraadsvergadering 
Raadsvoorstel Octopus was aangekondigd. In verband met ziekte van 
ambtenaar is dit aangehouden. 
Raadsvoorstel VRU wordt op 28 april toegevoegd. Eerder aanleveren is niet 
mogelijk want we kregen de stukken vorige week pas. 

4. Verslag Presidium 16 maart 2021 
Vastgesteld. 



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

Mevrouw van Woerdekom vraagt zich af wat de status is van de volgende 
onderwerpen:
22-4 participatie verordening?.
3-juni octopus en mastenbroek zijn weg. Komt dit nog terug op de agenda?
RWA en GGD?? Wanneer doen we die?

 
Op verzoek van Erik van Beurden en Gerolf Bouwmeester de volgende vraag:
Wanneer kan de Brigadegeneraal van Defensie de raad informeren over de 
plannen van Defensie voor het grondgebied van Soest, Amersfoort en meer 
specifiek Leusden. De heer Roskam stelt voor 2 juli tijdens de raadsexcursie. 

Voortgang domeinen zijn weg uit overzicht. Deze worden gewoon ingepland.

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 
Alleen toezeggingen noteren die over de cyclus heen moeten worden getild.
Inclusief vergaderen; voorstel van Ina goedgekeurd.

7. Omgevingswet – spoorboekje informatie en besluitvorming raad
Griffier heeft in de klankbordgroep voorgesteld om als presidium vast te 
leggen dat de relatie met invoering omgevingswet in ALLE raadsvoorstellen 
actief wordt meegenomen. Voorstel om dit te doen bij Argumenten. 

8. Gevolgen Covidwet voor de gemeenteraad
Voorstel om de cyclus van 1 juli en 8 juli voor zoveel mogelijk fysiek te 
organiseren tenzij de landelijke ontwikkelingen COVID-19 dit niet toelaten. 
Presidium is hiermee akkoord, wel goed kijken naar wie er ingeënt is. 

9. Rondvraag
De heer Roskam verteld dat hij en mevrouw Woerdekom samen naar RWA 
Amfors hebben gekeken. Idee is om samen met de regio te brainstormen 
over de toekomst van RWA Amfors. Als voorbeeld naar landelijke politiek toe.
Graag bijeenkomst organiseren met directie Amfors en anderen uit de regio. 
Leusden neemt daarin het voortouw. Presidium stemt in. Mevrouw van 
Woerdekom en de heer Roskam nemen actie in het najaar.

De heer van Ginkel vraagt of kamp Amersfoort tegenwoordig gemeente 
Amersfoort is geworden? De burgemeester zal hier aandacht voor blijven 
vragen. 

Mevrouw Schutte vraagt of ze een andere avond dan een donderdag kan 
inplannen voor een extra bijeenkomst sociaal domein. 
Presidium akkoord.

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