
LIJST openstaande toezeggingen Verantw.

Datum Agendapunt Toezegging PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening 

Raad
14-mrt-
2019
Behouden

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
Behouden

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 
staan.

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

Deze toezegging is afgehandeld. De raad is bij de 
behandeling van de regiovisie OMNV in september 
2021 in de raad, via de informatieronde, 
geïnformeerd over het beleid gericht op mensen 
met verward gedrag.
Inhoudelijke lijn die daarbij is meegegeven was 
dat: 

1. Verward gedrag een thema in het 
Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 
2022, dat daarin specifieke aandacht 
heeft.

2. Beleid gericht op mensen met verward 
gedrag ook onderdeel is van de 
regiovisie

3. Het regionale beleid samen met de 
lokale sluitende aanpak onderdeel zal 
zijn van lokaal plan / lokale uitwerking

Raad
12-nov-20

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

v.d. Vegte

Harmsen

Deze toezegging is afgehandeld. De raad is via de 

Raadsinformatiebrief van 2021-07 geïnformeerd. 

Inhoud was dat er inmiddels een nulmeting heeft 

plaatsgevonden. Op basis daarvan kunnen we in 

2022 resultaten meten/aangeven. Daarnaast is de 

raad via de RIB over de overige activiteiten 

geïnformeerd.

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. De 

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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raad wordt via de RIB geinformeerd. 

Raad
4-feb-21
af

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

Vos

Uitwisseling
18-feb-21
Af

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
Af 

Grondexploitatie 
Mastenbroek II

Wethouder kijkt naar mogelijkheden hoe middeldure huur in te 
passen

Vos Wordt meegenomen in de besprekingen met De 
Alliantie/Latei over de, binnend e grenzen van de 
samenwerkingsovereenkomst plaatsvindende 
verdere planuitwerking.

Raad 1 juli 
‘21
Af

Weigering Vvgb parkeren 
Dodeweg

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

Vos Deze toezegging is afgehandeld. In de uitwisseling 
van 9 september 2021 heeft wethouder Vos 
mondeling een terugkoppeling gegeven van zijn 
inspanning om partijen, te weten landgoed Den 
Treek Henschoten, Rijkswaterstaat, gemeente 
Amersfoort, provincie Utrecht en gemeente 
Leusden, bijeen te brengen. Het is niet gelukt om 
deze partijen bijeen te brengen.

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 en zegt toe de raad te laten 
meedenken in de behoefte. 

v.Beurden Deze toezegging is afgehandeld. De 
scenario’s/modellen zijn verwerkt in het 
raadsvoorstel voor het stedenbouwkundig kader 
voor de herontwikkeling van de locatie Klimrakker 
dat voor 10 maart 2022 ter besluitvorming aan de 
raad voor ligt.

Raad 8 juli 
‘21
Af

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 
‘21
Af

RV Voorjaarsnota ‘21 Burgemeester Bouwmeester zegt toe om raad in najaar te 
informeren over de samenwerking in BLNP.

Bouwmeester Februari 2022 wordt een raadsledenbijeenkomst 
gepland. 

Raad 8 juli RV Voorjaarsnota ‘21 Burgemeester Bouwmeester zegt ie om raad in najaar Bouwmeester Uitwisseling 25 november

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
Af

informeren over voortgang Organisatieontwikkeling

Raad 8 juli 
‘21
Af

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
Af

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 Aan nieuwe raad / bestuursperiode overlaten

Raad 8 juli 
‘21
Af

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

Kiel Aan nieuwe raad / bestuursperiode overlaten

Raad 8 juli 
‘21
Af

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

Bouwmeester Aan nieuwe raad / bestuursperiode overlaten

Raad 8 juli 
‘21
Af

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

Bouwmeester Aan nieuwe raad / bestuursperiode overlaten

Raad 8 juli 
‘21
Behouden

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

Bouwmeester

Uitwisseling  
9-9-21
Af

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

Bouwmeester

Uitwisseling 
9-9-21
Behouden

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

Vos Afdoening in laatste kwartaal 2021

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 Hierop is later in de inforonde nog teruggekomen. 
Toen is ook besproken dat het van belang is in de 
toekomst scherp te zijn op het betrekken van 
jeugdigen. Er staat dus geen vraag om informatie 
meer open, de toezegging is nog dezelfde avond 
afgedaan. 

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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Inforonde
16-9-21
Behouden

Regiovisie Specialistische 
Jeugdzorg

Wethouder Kiel zegt toe de wijkprofielen te delen met de raad. Kiel

Bruinings / Mouissie

Afdoening in de loop van 2022

Raad 
30-9-2021
Af

Regiovisie Specialistische 
Jeugdzorg

Wethouder Kiel zegt toe in overleg te treden met de werkgroep 
Sociaal Domein over de volgorde waarin de diverse onderwerpen 
die door de raad worden gesignaleerd worden behandeld in de 
Uitwisseling. De volgorde der dingen.

Kiel Overleg met werkgroep sociaal domein staat 
geagendeerd op 15 november 2021. 

Raad 16-
12-2021
Af 

Bestemmingsplan De 
Twijnderij 32

Wethouder Kiel zegt toe te kijken wat mogelijk is om met 
de omwonenden in gesprek te gaan.

Kiel

Raad 16-
12-2021

RV Kredietaanvraag 
herinrichting kruispunt 
Asschatterweg-
Torenakkerweg

Wethouder Vos zegt toe om mogelijkheden met OV in de 
gaten te houden.

Vos

Raad 16-
12-21
af

RV Najaarsnota 2021 Wethouder Vos over egalisatie reserve: neemt dit mee in 

komende processen

Wethouder Vos neemt verzoek mee om raad ruimschoots 

de tijd te geven om de stukken tot zich te kunnen nemen.

Aan nieuwe raad / bestuursperiode overlaten

Raad 16-
12-2021
Behouden

Actualiteiten Bouwmeester zegt toe zich te verdiepen of Leusden zich 

kan aansluiten bij initiatief van andere gemeenten om zich 

in te zetten voor de kernaspecten van de 

wordingsgeschiedenis van Nederland,  de strijd tegen 

Spanje (1 april 1572)

Bouwmeester

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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