
INFORMATIEAVOND  
Agenda  2 december 2021 
Deze openbare informatieavond vindt digitaal plaats. 
Live meeluisteren met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

19.30 - 20.30 uur Informatiemarkt 
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden één op één vragen stellen over alle 
geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. Inwoners die tijdens 
de markt in gesprek willen met de raad kunnen hiervoor contact opnemen via griffier@leusden.nl. 

Voorstellen die alleen op de informatiemarkt staan geagendeerd:
 RV Verordening Wmo 2022  

Door wijzigingen in “Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2021” dient er een 
nieuwe versie opgesteld en vastgesteld te worden. Dit moet gebeuren om een rechtmatige 
basis te leggen onder besluiten en om ongewenste juridische gevolgen te vermijden.

 RV Belastingverordeningen 2022  
Per 2022 gaan er belastingtarieven veranderen. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de 
bijbehorende dossierstukken.

 RV Nota Waardering en afschrijving vaste activa 2022   
Elke gemeente dient volgens de Gemeentewet een financiële verordening te moeten hebben 
die in ieder geval regels bevat voor de activering, waardering en afschrijving van activa. In 
Leusden zijn deze regels opgenomen in een afzonderlijke nota.

 RV Actualisatie beheerplan 'IBOR - uitgaven groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen   
openbare ruimte 2021-2032'- 
De Raad stelt elke 12 jaar de actualisatie van het groot onderhoud vast. Hierbij wordt 
uitgegaan van de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV). Het BBV schrijft voor dat de uitgaven voor groot onderhoud en de daarvoor benodigde 
financiële middelen met elkaar in overeenstemming moeten zijn c.q. worden gebracht.

 RV Begrotingswijziging GGDrU  
De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de begrotingswijziging 2021 aangeboden. Zienswijzen 
kunnen tot 1 december 2021 worden aangeboden. Het college raadt af om een zienswijze in 
te dienen. Tevens stelt zij voor om deze financiële gevolgen te verwerken in de najaarsnota 
2021.

 RV Weigeren afgifte verklaring van geen bedenkingen parkeerplaats Dodeweg  
Door Landgoed Den Treek-Henschoten is een omgevingsvergunning aangevraagd om hun 
huidige parkeerlocatie aan de Paradijsweg op de Dodeweg te verplaatse en te verplaatsen 
naar parallel aan de Dodeweg. Echter is dit in strijd met een besluit van Rijkswaterstaat om op 
die locatie een eco-recreaduct te bouwen. De gemeente is voornemens om de aangevraagde 
omgevingsvergunning op grond van het bovenstaande te weigeren.

Vanaf 20.30 uur Informatieronde
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
Live meeluisteren met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/
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Informatieronde – parallel sessie I in digitale vergaderzaal 1 
20.30u RV vaststelling uitnodigingskader zonne- en windenergie (45 min)

In de gemeente Leusden zijn er plannen om zonne- en windvelden te gaan plaatsen. Er zijn 
voor deze manieren van energie duurzaam opwekken duidelijke regels nodig.

Voorzitter Van Woerdekom Griffier: Schutte
Portefeuillehouder: Vegte Ambtenaar: Swieringa

21:15u RV Bestemmingsplan De Twijnderij 32 (30 min) 

Bespreking in combinatie met 
RV Kredietaanvraag sloop politiebureau De Twijnderij 32
Op 1 oktober 2020 heeft de Raad een herontwikkeling van De Twijnderij 32’ vastgesteld. Deze 
herontwikkeling heeft van 2 augustus tot 12 september 2021 ter inzage gelegen. Hier zijn 
twee zienwijze op gekomen (zie bijlages).  
Het raadsvoorstel kredietaanvraag voor de sloop van het voormalig politiebureau aan de 
Twijnderij 32 wordt betrokken bij deze informatieronde. 

Voorzitter Van Hulten Griffier: Schutte
Portefeuillehouder: Kiel Ambtenaar: Krogt, Langerak, van Eijken

21:45u  RV Herinrichting kruispunt Asschatterweg-Torenakkerweg (30 min)
Bespreking in combinatie met
RV Herinrichting Burgemeester de Beaufortweg
Voorstel Asschatterweg-Torenakkerweg: 
Voorstel Beaufortweg: Het wegdek moet worden verbeterd om zo te voldoen aan 
mobiliteitsplan (30 km gebied). 

Voorzitter Van Hulten Griffier: Schutte
Portefeuillehouder: Vos Ambtenaar: Boone, Vermeulen

Informatieronde – parallel sessie II in digitale vergaderzaal 2
20.30u RV Biezenkamp, plan voor oplossen knelpunten (45.min)

Bij de Biezenkamp worden door bewoners knelpunten en overlast ervaren. Er is een plan 
opgesteld om deze problemen op te lossen. Tevens is hier een begroting voor opgesteld. Het 
plan en de begroting zijn te raadplegen in de bijlages behorende bij dit agendapunt.

Voorzitter Roskam Griffier: Tjebbes
Portefeuillehouder: Bouwmeester, Vos Ambtenaar: Blok, de Jong

21.15u  RV Aanwijzingsprocedure st. Mediaplatform Amersfoort Leusden (30 min.)
De gemeente Amersfoort en Leusden zijn een gezamenlijke aanvraagprocedure gestart om te 
zoeken naar een lokale publieke media-instelling. De overeenkomst met de huidige lokale 
publieke media instelling loopt af. In dit raadsvoorstel is het advies over de lokale publieke 
media-instelling Amersfoort/Leusden 2022–2026 aan het Commissariaat voor de Media 
(CvdM) door de Leusdens gemeenteraad opgenomen. De gemeente Leusden heeft samen 
met Amersfoort voor haar nieuwe zendmachtigings-periode 2022 - 2026 twee aanvragen 
ontvangen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met een van deze aanvragers. 

Voorzitter Pouwels Griffier: Tjebbes
Portefeuillehouder: Bouwmeester Ambtenaar: van Os

Plenair in digitale vergaderzaal 1
22.15u RV Najaarsnota 2021 

Twee maal per jaar wordt in het kader van de planning- en control cyclus een 
bestuursrapportage aangeboden.

Voorzitter Van Woerdekom Griffier: Schutte
Portefeuillehouder: Vos Ambtenaar: Smals, van den Eijnden
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