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Raad
14-mrt-
2019

Fonds 
Samenlevingsinitiatieven - 
motie 6.1

Toezegging wethouder Van Beurden om strekking van de motie 
mee te nemen in de uitvoering en om deze te betrekken bij de 
evaluatie in 2020.

v.d. Vegte
v.d. Riet

  Is niet uitgevoerd ivm coronajaar. Moet blijven 
staan. 

Raad
14-mrt-
2019

Fonds 
Samenlevingsinitiatieven

In de evaluatie eind 2020 worden ook activiteiten met een groot 
bestaansrecht zoals de
Avondvierdaagse nadrukkelijk meegenomen.

v.d. Vegte
v.d. Riet

  Is niet uitgevoerd ivm coronajaar. Moet blijven 
taan.

Inforonde
27-jun-2019

Beleidskader Soc Domein Toezegging  wethouder Van Beurden gaat nog voor de raad na 
wanneer beleid gericht op mensen met verward gedrag wordt 
aangeboden aan de raad.

v.d. Vegte

Harmsen

Voorstel om aan te houden tot einde Q2 -2020. 
Door corona is dat vertraagd (uitgesteld) naar Q2-
2021

Raad
12-nov-20

Inclusieagenda Wethouder zegt toe over een jaar (eind 2021) een tussenbalans 
op te stellen. 

v.d. Vegte

Harmsen

Uitw.
14-jan-21

RIB - Atstukken: - Openbaar 
toilet Hamershof

toezegging Kiel onderzoekt mogelijkheid borden openbaar toilet Kiel
Peeters

Openbaar toilet in het Huis van Leusden is via 
bestickering helder aangegeven. Daarmee is de 
toezegging afgedaan en kan het van de lijst..

Raad
4-feb-21

Actua - pipowagen Wethouder Vos: houdt leesbaarheid van beschikkingen tegen het 
licht. 

Vos

Uitwisseling
18-feb-21

Uitkomsten werkwijze raad Bouwmeester stelt voor om op nader moment de producten van 
de drie werkgroepen te prioriteren obv waar valt winst te 
behalen. 

Bouwmeester Vertraagd

Raad 1 juli 
‘21

Grondexploitatie 
Mastenbroek II

Wethouder kijkt naar mogelijkheden hoe middeldure huur in te 
passen

Vos

Raad 1 juli 
‘21

Weigering Vvgb parkeren 
Dodeweg

Wethouder Kiel zegt toe om partijen bijeen te brengen en te 
werken aan een constructieve oplossing

Kiel

Raad 1 juli 
‘21

Motie vreemd Mv.1 
Woningbouw Klimrakker

Wethouder van Beurden zegt naar aanleiding van Mv.1 toe een 
uitwisseling over scenario’s

v.Beurden

Raad 8 juli 
‘21

RV Voorjaarsnota ‘21 Wethouder v.Beurden n.a.v. M.9.2 Tekort exploitatie HvL: college 
neemt over en rapporteert voor eind van het jaar.

v.Beurden Voor 31-12-2021

Raad 8 juli RV Voorjaarsnota ‘21 Burgemeester Bouwmeester zegt toe om raad in najaar te Bouwmeester Najaar 2021

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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‘21 informeren over de samenwerking in BLNP.

Raad 8 juli 
‘21

RV Voorjaarsnota ‘21 Burgemeester Bouwmeester zegt ie om raad in najaar 
informeren over voortgang Organisatieontwikkeling

Bouwmeester Najaar 2021

Raad 8 juli 
‘21

RV Voorjaarsnota ‘21 Burgemeester Bouwmeester zegt n.a.v. motie M.9.1 versterking 
participatie toe bij de raad terug te komen op dit onderwerp in 
relatie tot de Omgevingswet

Bouwmeester Najaar 2021

Raad 8 juli 
‘21

RV Kadernota 2022 Wethouder v.Beurden zegt toe Nav M.10.11 inzake wijkkamers 
dat college wil overnemen, eerst de wijk dan gemeente

Van Beurden

Raad 8 juli 
‘21

RV Kadernota 2022 Wethouder Kiel leest motie M.10.2 inzake ondernemersloket als 
oproep intensiveren van samenwerking 

Kiel

Raad 8 juli 
‘21

RV Kadernota 2022 Nav M.10.7 inzake lachgas toezegging burgemeester 
Bouwmeester om ook de handel in lachgas mee te nemen.

Bouwmeester

Raad 8 juli 
‘21

RV Kadernota 2022 Nav M.10.12 inzake uitdaagrecht toezegging burgemeester 
Bouwmeester: goede initiatieven zijn altijd welkom.

Bouwmeester

Raad 8 juli 
‘21

RV Kadernota 2022 Toezegging burgemeester Bouwmeester om samenleving te 
bevragen over herdenkingsplek corona.

Bouwmeester

Uitwisseling 
9-9-21

Bibob-beleid Bouwmeester zegt toe een besloten sessie te doen over Bibob-
casuïstiek, voorstel 1 woordvoerder per fractie.

Bouwmeester

Uitwisseling 
9-9-21

Zwemmen in Leusden Wethouder Vos: hij bespreekt mogelijkheid om vluchtelingen, 
maar ook alle uitgenodigde nieuwkomers een zwemdiploma te 
laten halen.

Vos

Inforonde
16-9-21

Regiovisie Specialistische 
Jeugdzorg

Wethouder Kiel zegt toe de raad te informeren hoe deze visie 
aansluit bij de behoefte van de jeugdigen. (Dit n.a.v. 
beantwoording dat jeugdigen niet concreet zijn betrokken.) 

Kiel

Inforonde
16-9-21

Regiovisie Specialistische 
Jeugdzorg

Wethouder Kiel zegt toe de wijkprofielen te delen met de raad. Kiel Afdoening in de loop van 2022

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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