
INFORMATIEAVOND  
Agenda  10 juni 2021

19.30 - 20.00 uur Informatiemarkt 
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle 
geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. 
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen wordt de Informatiemarkt georganiseerd in virtuele 
kamers. Voor elk raadsvoorstel stelt de griffie een digitale ontmoetingsplek beschikbaar waar  
ambtenaar en raadsleden in gesprek kunnen. Inwoners die tijdens de markt in gesprek willen met de 
raad kunnen hiervoor contact opnemen met de griffie (griffier@leusden.nl). 

RV Verzamelbesluit Omgevingswet
room#1: 

Vanaf 20.00 uur Informatieronde
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen vergadert de raad openbaar, via digitale live-stream. 
Meeluisteren met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/
De link naar de digitale vergaderomgeving wordt door de griffie tijdig verzonden aan alle betrokkenen.

Informatieronde in kamer 1 – via live-stream [deelnemen via pexip link + pin ]

20.00u  Presentatie voorstel Jeugdgemeenteraad over spelen in de buitenruimte
Voorzitter Bouwmeester ; Griffier Van Dijk ; Portefeuillehouder burgemeester

20.30u Consultatie raad over coronapakket
Voorzitter Roskam ; Griffier Van Dijk ; Portefeuillehouder Bouwmeester

21.00u RV Verzamelbesluit Omgevingswet
- Delegatiebesluit over vaststellen delen omgevingsplan
- Besluit adviesrecht en instemmingsrecht gemeenteraad
- Besluit aanwijzen gevallen wanneer participatie verplicht is

Voorzitter Sturkenboom ; Griffier Schutte ; Portefeuillehouder Vos

Vanaf 22.15 uur RIB en A-B-C-stukken
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers. Daarnaast wordt de 
raad in de gelegenheid gesteld vragen te stellen bij ingekomen stukken van afgelopen periode. 
Voorzitter: Pouwels; Griffier: Schutte
 

Raadsinformatiebrief en A-B-C-stukken
Raaddsleden kunnen technische vragen stellen over de ingekomen stukken en RIB. 

Onderwerpen RIB 2021-05 Reeds geagendeerd op

Discriminatie in Leusden

LHBTI en discriminatie

Uitvoering motie 2020 – 31: draagvlakmeting 
winkeltijden

Bestemmingsplan Twijnderij 32
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Oranjerie Treekerweg 19-21 

Barakken Doornseweg 13a

Schaapskooi Heetvelderweg

Torenbekroning Oud-Leusden

Mastenbroek 2

Ontwikkeling locatie Klimrakker en De Meent

Sociaal Domein
- Stand van zaken toepassen van het 

eigen draagkracht criterium bij 
Huishoudelijke hulp

- Verhuizing consultatiebureau van het 
Centrum Jeugd en Gezin naar de 
Smederij

- Toezicht informatie Kinderopvang 2020 
Leusden

Lijst A/B/C-stukken Raad 3 juni 2021 
(aangevuld van 19 mei tot en met 31 mei ‘21)

A.7 E-mail met beantwoording vragen inwoner over werkwijze van Samen Veilig of Veilig Thuis
A.8 Raadsinformatiebrief 2021-05
A.9 Raadsactualiteit 22 april 2021 beantwoording vragen D66 Hof van Liz

B.10 E-mail van Team Schooldag van de duurzaamheid met oproep deelname aan afsluiting van de 
Maand van de Aarde
B.11 E-mail van nieuwe dijkgraaf met in de bijlage pamflet over de rol van water in onze leefomgeving
B.12 Jaarverslag 2020 Sportvisserij MidWest Nederland

C.3 Schriftelijke vragen VVD Enquête op www.leusdenzonenwind.nl

Lijst A/B/C-stukken Raad 1 juli 2021 
(aangevuld van 1 juni tot en met 8 juni ‘21)

A.1 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Enquête op www.leusdenzonenwind.nl
A.2 Memo Rapportage Sociaal Domein 2020
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