
 

 

LTA – planning raadsvergaderingen 

NIEUWE VOORSTELLEN AANGEVEN IN GROEN!!!     
VOORSTELLEN DIE VERVALLEN IN ROOD!!! 
Geef in de omschrijving duidelijk aan wat van de raad wordt gevraagd: kaders, controle, zienswijze 
Het presidium stelt de agenda’s vast. Check bij secretaris hoe de raad omgaat met de agendering van het voorstel. 
Heb je wensen en of adviezen t.a.v. de wijzen van agendering, neem dan contact op met de griffier.   
 

Raad 11 november 2021 – Infoavond 28 oktober– laatste B&W 28 september  

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

RV Begroting 2022-2025  Vos & Smals 

RV Vaststellen bestemmingsplan 

Larikslaan 1 

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 
tbv realisatie 17 woningen aan park 
Princenhof. 

Patrick Kiel 
/Paul Leijenaar & 
Marlies Chang 

Zendmachtigingsaanvraag regionale 

omroep 

Goedkeuring Raadsvoorstel definitieve 
goedkeuring 
(geheimhouding tot 12 oktober) 

Gerolf Bouwmeester 
/Theo van Os 

RV Lariks, toekomstgericht en 

bestendig 

aangehouden tot 11 november  Fenneke van der 

Vegte/Anita 

Wiersinga & Jung Im 

Koomans  

Gemeentelijke Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit  

Raadsvoorstel vaststellen Verordening 
gemeentelijke adviescommissie en 
aanstellingsbesluiten leden 

Wim Vos/ Anita 
Hakvoort 

RV Masterplan Openbare Ruimte 
Princenhof vaststellen en bijbehorende 
budgetten 

Raadsvoorstel over herinrichting openbare 
ruimte Princenhof. Vaststellen volgorde 
uitvoering (fasering) en bijbehorende 
budgetten  

Patrick Kiel 

/Marlies Chang & 

Kees Tammes 

RV  Controleprotocol voor de 

accountantscontrole 2021  

De raad is opdrachtgever voor de accountant 

en geeft in het controleprotocol nadere 

aanwijzingen. Deze betreffen de reikwijdte 

van de controle, de te hanteren goedkeurings- 

en rapportagetoleranties en het normen- en 

toetsingskader. Het controleprotocol, en het 

normen- en toetsingskader worden elk jaar 

geactualiseerd en door de raad vastgesteld. 

Vos  

Gerrit Woltjer & 

Merve Celik 

Bestemmingsplan 4 woningen thv 

Arnhemseweg 35 

Aan de westkant van Leusden Zuid is een 

initiatief om 4 vrijstaande woningen te 

bouwen. Na intensief overleg met 

omwonenden is als resultaat dit plan 

gekomen. Dit plan vormt een afronding van de 

rand van Leusden Zuid aan de westkant 

Wim Vos 

Jordi Bunnik 

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 

- 2040 

 Wouter van den 

Bedem 



 

Toepassen coördinatieregeling 

zonneveld Emelaarseweg 

Initiatiefnemer heeft gemeente gevraagd de 
procedures van benodigde besluiten te 
coördineren, zodat het bestemmingsplan en 
de omgevingsvergunning voor het bouwen 
tegelijk ter inzage gaat en ook bij eventueel 
beroep worden de twee besluiten 
gecombineerd. 

Jordi Bunnik 

Herinrichting kruispunt 

Asschatterweg-Torenakkerweg 

Betreft een kredietaanvraag. Deze                    

gecompliceerde kruising wordt 

omgebouwd tot een eenvoudig 

fietsvriendelijk kruispunt                                                         

Wim Konter 

   

Raad 16 december 2021– Infoavond 2 december – laatste B&W 9 november  

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

RV Najaarsnota 2021  Vos & Smals 

Bestemmingsplan Twijnderij 32 Bestemmingsplan als uitwerking van het 
raadsbesluit d.d. 1 oktober 2020 

 …..  & Bert van 
Eijken 

Kader woningbouw locatie De Meent Betreft 1 van de 4 met elkaar samenhangende 
voor woningbouw vrijkomende schoollocaties 
conform is beschreven in RIB van mei 2021 en 
de stukken bij het raadsbesluit vaststellen 
kaders locaties ‘Holm en Leus’ (april 21) 

…..  
 & Bert van Eijken 

Nota Activabeleid 2022 Betreft nota en raadsvoorstel met 
geactualiseerde spelregels voor de activering, 
waardering en afschrijving van het 
activabeleid (o.a. over investeringen) voor de 
gemeente Leusden. 
Het gaat hier om de kaderstelling door de 
raad en betreft een verplichting op grond van 
de Gemeentewet en onze financiële 
verordening 212 GW. De bestaande nota is 
niet actueel meer. Veel van de materie wordt 
geregeld in de landelijke voorschriften voor de 
financiële verslaggeving (BBV). De nota betreft 
de nadere invulling  van onderwerpen 
waarvoor op lokaal niveau beleidsvrijheid 
bestaat en waarvoor de raad de bevoegdheid 
heeft om de keuzes te maken en de kaders 
vast te stellen. Dat gebeurt in deze nota met 
besluitvorming. 

Wim Vos  
Bert de Brouwer 

Gemeentelijke Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 

Raadsvoorstel vaststellen Verordening 
gemeentelijke adviescommissie en 
aanstellingsbesluiten leden 

Wim Vos/ Anita 
Hakvoort 

Weigeren afgifte verklaring van geen 

bedenkingen parkeerplaats Dodeweg 

Tegen de ontwerp afgifte vvgb is een 
zienswijze ingediend. De zienswijze is niet 
gericht tegen de weigering zelf, maar tegen de 
afwijzingsgronden en het deels verlenen/ 
buiten behandeling laten van activiteiten. 

Wim Vos/ Anita 
Hakvoort 



 

RV Uitnodigingskader duurzame opwek 

buitengebied 

RV voor het vaststellen van het 
uitnodigingskader waarmee wordt bepaald 
welke vorm van duurzame opwek waar en 
onder welke voorwaarden in het buitengebied 
mogelijk wordt  

….  en Swieringa 

RV over de problematiek de 

Biezenkamp 

RV voor het oplossen van een aantal 
problemen rond de Biezenkamp. Diverse 
keuzemogelijkheden met financiële 
onderbouwing 

Vos/Bouwmeester & 
Henk Blok 

RV Huis van Leusden incl. 

huurovereenkomst en structurele 

huisvesting gerelateerde lasten Lariks 

Huurovereenkomst (huur + servicekosten) en 
structurele ICT werkplekken vanaf 2022 van 
Lariks is integraal onderdeel van Huis van 
Leusden 

 Burgemeester ? +  
Richard Spierenburg 
& Jung Im Koomans 

2022 

Raad 3 februari 2022 – Infoavond 20 januari – laatste B&W 11 januari PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 
 

  

Bestemmingsplan woningbouw locatie 
De Meent 

Betreft 1 van de 4 met elkaar samenhangende 
voor woningbouw vrijkomende schoollocaties 
conform is beschreven in RIB van mei 2021 en 
de stukken bij het raadsbesluit vaststellen 
kaders locaties ‘Holm en Leus’ (april 21) 

…..  
/Leijenaar/ Bert van 
Eijken 

Bestemmingsplan Larikslaan 4 en 6 Raadsvoorstel vaststellen Kiel/Leijenaar/Chang 

   

   
 

  

Raad 10 maart 2022 – Infoavond 17 februari  – laatste B&W 25 januari PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

N.B. dit is de laatste reguliere raadsvergadering periode 2018-2022 
Hierna is het Verkiezingsreces, verkiezingen zijn op 16 maart 2022 

Technische aanpassingen Regeling 
Zonder Meer samenwerking 
bedrijfsvoering BLNP 

De Regeling Zonder Meer wordt technisch 
aangepast 

Bouwmeester & de 
Graaf 

AVU begroting 2023 De raad kan al of niet zienswijzen indienen op 
de jaarlijkse begroting van de AVU 

Wim Vos & Tineke 
Nagel 

RV kader herontwikkeling locatie 
Klimrakker 

De locatie Klimrakker wordt herontwikkeld 
naar woningbouw. Hiervoor wordt een kader 
(stedenbouwkundig en programmatisch) 
opgesteld. 

Van der Vegte  & 
Dave Ruter 

RV Vaststellen bestemmingsplannen 

Holm en Leus 

Raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplannen tbv realisatie van 
respectievelijk 7 en max 9 woningen op de 
locaties de Holm en de Leus. 

Van der Vegte  & 
Dave Ruter 

   



Raad 23 maart 2022 –  Afscheid & toelating PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

RV Rechtmatigheid verkiezingen   

RV Toelating raadsleden   

Afscheid niet terugkerende raadsleden   

Afscheid niet terugkerende fractievert.    

   

Raad 24 maart 2022 – Installatie nieuwe gemeenteraad 2022-2026 PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

Installatie nieuwe raadsleden.  Geen andere raadsvoorstellen mogelijk.  

   

Raad 19 mei 2022 – Infoavond 12 mei  – laatste B&W  PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

   

   

   

   
 

  

   

Raad 30 juni 2022 – Infoavond 16 juni  – laatste B&W  PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

RV vaststellen bestemmingsplan 
Klimrakker 

De locatie Klimrakker wordt herontwikkeld 
naar woningbouw. RV voor vaststellen 
bestemmingsplan tbv woningbouw  

…..  
 & Dave Ruter 

   

   

   

   

   

   

   

Raad 7 juli  2022 –  Infoavond 23 juni  - laatste B&W PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

RV Jaarrekening 2021   



 

 

RV Voorjaarnota 2022   

RV Kadernota 2023   

   

   

Raad 29 september 2022 – Infoavond 15 september – laatste B&W PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

   

   

   

   

Raad 10 november 2022 – Infoavond 20 oktober  – laatste B&W  PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

RV Begroting 2023   

   

   

   

   
 

  

   

Raad 15 december 2022 – Infoavond 1 december  – laatste B&W  PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 

   

   

   

   

   

2023 

Raad 9 februari 2023 – Infoavond 26 januari – laatste B&W  PFH & Ambtenaar 

Onderwerp Omschrijving PFH & Ambtenaar 
 

  

   


