
LIJST openstaande moties Verantw.

Nr. Datum Raad en titel Gewenste actie  (ie. Besluit) PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening 

2019-11 26 sept. 2021
M.8.1 uitstel en evaluatie 
exploitatie zwembad 
Octopus

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
Spierenburg

Planning: visie : september 2021      
Exploitatieonderzoek: Q4 2021
• 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;
Het onderdeel rondom de overname van de inventaris is in de 
administratie verwerkt en toegelicht in de voorjaarsnota en 
jaarrekening. Hiermee is dit onderdeel van de motie afgerond
• de feitelijke financiële gevolgen van de genomen 
duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. Octopus toe te laten komen aan 
de gemeente;
Dit wordt meegenomen in de evaluatie in 2022. Voorafgaand 
daaraan zal het college een visie formuleren die begin 2021 wordt 
voorgelegd aan de raad  als basis voor de evaluatie.
• De genomen duurzaamheidsmaatregelen in het voorjaar 2020 
nader toe te lichten en in aanloop op de evaluatie periodiek te 
monitoren;
In samenwerking met SRO is het inzicht in de effecten op het 
energieverbruik van het zwembad van de genomen 
duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar. Op dit moment ontbreekt 
het nog aan een aantal financiële gegevens om de financiële 
gevolgen van de duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk te maken. 
De verwachting is dat deze gegevens in oktober beschikbaar zijn en 
de gemeenteraad middels een RIB in november wordt 
geïnformeerd over dit onderdeel van de motie.
• In de aanloop op de evaluatie voorbereidend overleg met NV SRO 
te voeren en de mogelijkheden van alternatieve exploitatie niet uit 
te sluiten. Met medewerkling van de SRO wordt dit najaar een visie 
geformuleerd als basis voor de verkenning  van aleternatieve 
exploitatiescenario's,  die in 2021 start

2019-12 26 sept. 2019
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
Naus

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.

(Loopt want in uitvoering)

2019-14 12 dec. 2019 Motie Gemeentelijk Rioolplan meer innovatie en ambitie Vos
Tammes

Q4-2021
Loopt van in uitvoering)

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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2020-06 2 juli 2020
Motie10.1 Maximale regie 
gemeente bij 
planontwikkeling

Roept het college op;
De raad een voorstel voor te leggen, waarbij de gemeente samen met 
de Alliantie de maximale regie neemt en het complete ontwikkeltraject  
voor haar rekening neemt.
Daarbij te onderzoeken om bouwrijpe gronden in clusters woningen op  
te markt te brengen, waarbij ook kleinere, lokale bouwbedrijven in 
positie kunnen worden gebracht.
Een deel van de bouwrijpe kavels te reserveren voor belangstellende 
kopers die op deze gronden op basis van particulier 
opdrachtgeverschap zelf vrijstaande  woningen, twee onder 1 kap 
woningen en/of clusterwoningen willen realiseren.

Vos
Bedem

Gemeente en Alliantie hebben de gesprekken over een 
Samenwerkingsovereenkomst voor Mastenbroek 2 
afgerond . Deze overeenkomst behelst de hele ontwikkeling 
van het plangebied; van visievorming tot uiteindelijk 
woonrijp maken. 
 Naar aanleiding van de motie is hierin  opgenomen dat 
"Partijen zullen onderzoeken of een deel van het 
Bouwprogramma op de Projectmatige kavels kan worden 
gebouwd door (kleinere) lokale aannemers." Het omvat ook  
10 vrije kavels die in particulier opcdrachtgeverschap (en op  
initiatief van de koper) door een lokale partij kan worden 
gerealiseerd. Het is aan de ontwikkelende partij om te 
bezien of uitgifte van gronden t.b.v. zelfrealisatie van twee-
onder-eenkapwoningen of clusterwoningen tot een binnen 
de businesscase financieel haalbaar plan leidt.
Op basis van de inmiddels afegronde participatie wordt een 
stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan geeft de 
hoofdlijnen van de verkaveling.  dat er belangstelling is om 
op deze kavels in particulier opdrachtgeverschap zelf 
vrijstaande woningen, twee onder 1 kap woningen en/of 
clusterwoningen te realiseren wordt dat serieus overwogen.
Middels de RIB informeren wij over de voortgang van beide 
onderdelen
Mits presidium instemt met afdoening

2020-05 2 juli 2020

Motie 9.1 Financiering 

transitiemaatregelen 

transitievisie Warmte

Draagt het college op:

Alles in het werk te stellen om te komen met een 

financieringsconstructie door financiële instellingen, waarbij de 

noodzakelijke investeringen door inwoners gemiddeld genomen 

woonkostenneutraal kunnen worden gerealiseerd.

v.Beurden Q1 2021
In de RIB staat er een artikel over. De ontwikkeling van 
financieringsarrangementen is onderdeel van de pilots voor 
de wijkaanpak (Rozendaal en Bouwagenda experiment). 
Informatie in RIB maart 2021.
Mits presidium instemt met afdoening

2020-10 9 juli 2020

Motie 9.2 Help de 

Leusdense verenigingen de  

coronacrisis door!

Verzoekt het college:

-een voorstel te doen aan de raad om onze maatschappelijke, culturele  

en sportieve verenigingen zo nodig extra te ondersteunen, bijvoorbeeld  

door extra uitstel of kwijtschelding van betaling;

Vos Hier wordt uitvoering aan gegeven. 
Mits presidium instemt met afdoening

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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-de raad zo nodig een passend dekkingsvoorstel voor te leggen.

2020-13 9 juli 2020

Motie 10.7 Nieuwe 

straatnamen door de 

samenleving

Roept het college op:

Om voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg nieuwe straatnamen 

door de samenleving te laten bepalen, waarbij de gemeente alleen 

toeziet op de uitgangspunten. En de raad hierover in het najaar te 

informeren op welke wijze het college dit de samenleving laat 

uitvoeren

Bouwmeester In maanwijk nieuwe straatnamen.

2020-18 9 juli 2020

Motie 10.12 Groot 

onderhoud: de tering naar 

de nering

Verzoekt het college:

Om voor het groot onderhoud nieuwe kaders en uitgangspunten aan 

de raad voor te leggen waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt 

gehouden met een budget dat 7% minder is dan nu geraamd en 

hiermee bij het opstellen van de begroting / voorjaarsnota 2021 

rekening te houden.

Vos

Vermeulen
Uiterlijk in Q2 2021 wordt de uitkomst van het 

participatieve traject dat moet leiden tot een 

uitnodigingskader (waarin is vastgelegd welke vormen van 

duurzame opwek waar en onder welke voorwaarden in het 

buitengebied mogelijk worden) aan de raad voorgelegd. De 

zonneladder, windladder en vereisten voor de (financïele) 

participatie worden onderdeel van dit uitnodigingskader.

Inmiddels is het proces om te komen tot een 

uitnodigingskader (in afstemming met de 

raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt naar verwachting 

Q3. Dit wordt in de RIB gemeld.

Mits presidium instemt met afdoening

2020-20 1 oktober 2020

Motie 5.2 Zonneladder – 

samen aan de lat voor 

duurzaam zongebruik

Verzoekt het college:

1. Eerste kwartaal 2021 een heldere zonneladder te presenteren 

waarbij:

-    een logische opbouw van prioritering in tredes zichtbaar is, waarbij 

de ladder van de NMF als leidraad kan dienen en naar de Leusdense 

wensen en eisen kan worden aangepast;

-    de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en 

bedrijven worden gemanaged;

-    duidelijk is dat er binnen de gemeente een maximum percentage 

landbouwgrond en natuurgrond beschikbaar zal worden gesteld voor 

zonnevelden;

van Beurden Q3 2021

Uiterlijk in Q2 2021 wordt de uitkomst van het 
participatieve traject dat moet leiden tot een 
uitnodigingskader (waarin is vastgelegd welke vormen van 
duurzame opwek waar en onder welke voorwaarden in het 
buitengebied mogelijk worden) aan de raad voorgelegd. De 
zonneladder, windladder en vereisten voor de (financïele) 
participatie worden onderdeel van dit uitnodigingskader.
Inmiddels is het proces om te komen tot een 
uitnodigingskader (in afstemming met de 
raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt nar verwachting 

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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-  Waar mogelijk er een positieve bijdrage aan biodiversiteit wordt 

geleverd.

2. In deze zonneladder ook aan te geven op welke tredes (financiële) 

participatie een mogelijkheid c.q. vereiste is en hoe dit werkt;

3. De zonneladder te verwerken in een beleidsregel zodat voor een 

ieder de kaders helder zijn.

Q3. Dit wordt in de RIB gemeld.

2020-21 1 oktober 2020

M.5.3 Windladder

Verzoekt het college:

1. Eerste kwartaal 2021 een heldere windladder te presenteren 

waarbij:

- er een onderscheid wordt gemaakt naar verschillende type 

windmolens

- wordt bepaald voor welk type windmolen er waar in de gemeente 

mogelijkheden zijn

- per locatie/gebied te bepalen aan welke voorwaarden een 

windmolen in dat gebied moet voldoen

- per type molen en locatie/gebied ook is bepaald wat de minimale 

vorm van financiële participatie is

- per locatie/type gebied het maximaal aantal molens van 

verschillende types is bepaald. Zodat:

- de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en 

bedrijven worden gemanaged

- duidelijk is dat er binnen de gemeente een maximum percentage 

landbouwgrond en natuurgrond beschikbaar zal worden gesteld voor 

windenergie

- de windladder te verwerken in een beleidsregel zodat voor een ieder 

de kaders helder zijn

van Beurden Q3 2021
Uiterlijk in Q2 2021 wordt de uitkomst van het 
participatieve traject dat moet leiden tot een 
uitnodigingskader (waarin is vastgelegd welke vormen van 
duurzame opwek waar en onder welke voorwaarden in het 
buitengebied mogelijk worden) aan de raad voorgelegd. De 
zonneladder, windladder en vereisten voor de (financiële) 
participatie worden onderdeel van dit uitnodigingskader.  
Inmiddels is het proces om te komen tot een 
uitnodigingskader (in afstemming met de 
raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt nar verwachting 
Q3. Dit wordt in de RIB gemeld.

2020-22 1 oktober 2020

Motie 5.4 financieel 

participatie kader- Laat 

Leusden profiteren

Om een financieel participatiekader op te stellen waardoor inwoners, 

organisaties en de gemeente zelf deelgenoot kunnen zijn van de 

verduurzaming van Leusden.

Van Beurden

Swieringa

Uiterlijk in Q2 2021 wordt de uitkomst van het 

participatieve traject dat moet leiden tot een 

uitnodigingskader (waarin is vastgelegd welke vormen van 

duurzame opwek waar en onder welke voorwaarden in het 

buitengebied mogelijk worden) aan de raad voorgelegd. De 

zonneladder, windladder en vereisten voor de (financïele) 

participatie worden onderdeel van dit uitnodigingskader.  

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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Inmiddels is het proces om te komen tot een 

uitnodigingskader (in afstemming met de 

raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt nar verwachting 

Q3. Dit wordt in de RIB gemeld.

2020-23 1 oktober 2020

Motie 6.1 Integreren 

planopzet Tabaksteeg-zuid 

in zoekgebied 

woningbouw    

Vraagt het college te bevorderen dat:

- het hele gebied ten zuiden van het fietspad Tabaksteeg tot aan de 

Arnhemseweg, integraal wordt meegenomen bij de herontwikkeling 

van het gebied;

- een groene zone tussen de bestaande wijk Tabaksteeg en de 

nieuwbouw wordt geïntegreerd in de totale groenstructuur van de 

Tabaksteeg, zodanig dat zij een verbinding vormt tussen de 

nieuwbouw en de bestaande wijk

- Uitgaande van een instemmend besluit van de gemeenteraad op een 

nog voor te leggen en uit te voeren plan voor een groenblauwe 

inrichting van Langesteeg, aan Stichting “De Boom” en Heijmans 

Vastgoed BV/Osinga ruimte te bieden om in het zoekgebied 

Tabaksteeg-Zuid woningbouw te realiseren als alternatief voor de 

maximaal 28 woningen direct ten zuiden van het fietspad Tabaksteeg.

Van Beurden

Bedem

Eerst moet definitieve besluitvorming plaatsvinden over 

waar, hoeveel en in welk tempo woningbouw na 2025 

plaatsvindt. Dit is gekoppeld aan het besluit over het 

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 - 2040. Dit is 

voorzien in september 2021. Daarna kan de lokale discussie 

worden gevoerd en besluitvorming plaatsvinden. Dit mede 

in relatie tot het dit najaar plaats te vinden regionaal 

afstemmen van woningbouwprogramma's. De planopzet 

voor Tabaksteeg zuid vindt daarna plaats. Een concrete 

datum voor terugkoppeling aan uw raad is niet te geven te 

geven.

2020-25 1 oktober 2020 

Motie 8.1 :Samen voor JOP

1. De uitkomsten van de STOP en JOS evaluaties wat betreft de beide 

JOPS voorlopig halfjaarlijks en als het goed gaat jaarlijks terug te 

koppelen aan de raad.

2. Bij de evaluatie van de nieuwe JOP zowel de jongeren als 

omwonenden en gebruikers van de Vlindertuin en Voedselbos te 

betrekken;

3. Tevoren duidelijke criteria op te stellen om na de evaluatie vast te 

kunnen stellen wanneer niet aan

de verwachtingen wordt voldaan en ingegrepen dient te worden;

Kiel

Janssen

de motie is in behandeling

Mits presidium instemt met afdoening

2020-29 M.7.3 Inwoners die moeite 

hebben met lezen en 

schrijven 

Vraagt aan het college:

Ø Wat voor resultaat zij graag wil bereiken met de activiteiten voor 

inwoners met taal- en leesproblemen

Ø Met speciale aandacht voor de groep 55+ ers die laaggeletterd zijn 

(die wel / nog niet worden bereikt)

Kiel

Wassenburg

Opgepakt uitvoering.
Afvoeren mits presidium instemt

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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Ø Die uitleg niet schriftelijk maar mondeling te doen, met natuurlijk 

wel een paar plaatjes met cijfers, in de eerste helft van 2021 in een 

Uitwisselingsvergadering

Ø Die uitleg te geven samen met de Bibliotheek, Lariks, mensen die uit 

eigen ervaring kunnen spreken en bijvoorbeeld ook met Stichting Lezen  

en Schrijven

2020-31 Mv.1 VVD D66 winkeltijden Verzoekt het college om:

met winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden in overleg 

te treden over draagvlak van een verruiming van de 

winkelopeningstijden op de zondagochtend (met uitzondering van de 

feestdagen die in de verordening winkelopeningstijden zijn benoemd, 

te weten nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste 

Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur en eerste Kerstdag).

de raad zo spoedig mogelijk daarna een raadsvoorstel voor te leggen 

voor wijziging van de huidige Verordening Winkeltijden Leusden 2013, 

waarin de winkelopeningstijden op de zondagochtend verruimd 

worden.

Kiel

Peeters

Draagvlakpeiling wordt uitgevoerd voor de zomer van 2021. 
Op basis hiervan wordt een nieuwe 
winkeltijdenverordening ter besluitvorming voorgelegd. 
Streven is behandeling in de raad op 30 september 2021.

2021-01 18 maart 2021

M.6.1 Routekaart - inzake 

innovatie in duurzaamheid

Verzoekt het college:

- het duurzaam verwijderen van zonnevelden en windmolens als 

voorwaarde te stellen bij de plaatsing ervan;

- elke 2 jaar niet alleen de routekaart maar ook het uitnodigingskader 

te evalueren en aan te passen waar nodig en mogelijk naar de dan 

geldende realiteit dankzij de in ontwikkeling zijnde innovatie;

- de resultaten van het uitnodigingskader mee te nemen in de 

actualisatie van de gemeentelijke omgevingsvisie t.b.v. de 

omgevingsplanwijzigingen die in de toekomst zonnevelden wel/niet 

mogelijk zullen maken;

v.Beurden Q3 2021
De uitwerking van deze motie wordt onderdeel van het 
uitnodigingskader (waarin is vastgelegd welke vormen van 
duurzame opwek waar en onder welke voorwaarden in het 
buitengebied mogelijk worden) aan de raad voorgelegd.

2021-02 18 maart 2021

M.6.2 Routekaart - inzake 

zon op parkeren 

Verzoekt het college:

Een pilot te starten met het plaatsen van zonnepanelen boven een 

parkeerterrein.

v.Beurden Q2 2021
De raad wordt per RIB geinformeerd over de pilot en 
overige acties en inzichten rond zonnepanelen boven 
parkeerterreinen  

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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2021-03 18 maart 2021

M.6.3 Routekaart - 

creatieve 

oplaadmogelijkheden bij 

de woning

Verzoekt het college:

• inwoners uit te dagen met creatieve en veilige mogelijkheden te 

komen om de auto zoveel mogelijk vanuit de eigen woning op te 

laden;

• als lokale overheid vervolgens proactief mee te denken hoe dit 

gefaciliteerd kan worden;

v.Beurden

2021-04 18 maart 2021

M.7.1 Grondstoffenplan - 

nog meer besparen met 

minder afval 

AANGENOMEN

Verzoekt het college:

• Het speerpunt preventie concreet uit te bouwen;

• Via alle beschikbare kanalen een stevige lobby te voeren; 

       o tegen onnodig verpakkingsmateriaal

       o voor verpakkingen die het milieu minder belasten

       o voor verpakkingen die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden

• Inwoners via heldere concrete informatie te informeren dat 

afvalvermindering leidt tot lagere afvalstoffenheffing.

v.Beurden/ 

Nagel

Q1 2022

2021-05 22 april 2021

M.5.1 GL-PvdA CU-SGP 
inzake Onderzoek 
Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 

Verzoekt het college:
de mogelijkheid te onderzoeken (een deel van) de kavels locatie de 
Leus op de markt te zetten voor een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap

v.Beurden

2021-06 22 april 2021

M.6.1 GL-PvdA CDA inzake 
Nieuwe 
woonzorgconcepten 

Verzoekt het college:
in de uitwerking van het kader herontwikkeling de Holm rekening te 
houden met de mogelijkheid van aangepaste en meer-generatie 
woningen of andere woonzorg concepten voor specifieke 
doelgroepen.

v. Beurden

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie. 
Vragen? Bel met de griffie.
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