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2020-23 
houden 

1 oktober 2020 

Motie 6.1 Integreren 

planopzet Tabaksteeg-zuid 

in zoekgebied woningbouw     

Vraagt het college te bevorderen dat: 

- het hele gebied ten zuiden van het fietspad Tabaksteeg tot aan de 

Arnhemseweg, integraal wordt meegenomen bij de herontwikkeling van 

het gebied; 

- een groene zone tussen de bestaande wijk Tabaksteeg en de nieuwbouw 

wordt geïntegreerd in de totale groenstructuur van de Tabaksteeg, zodanig 

dat zij een verbinding vormt tussen de nieuwbouw en de bestaande wijk 

- Uitgaande van een instemmend besluit van de gemeenteraad op een nog 

voor te leggen en uit te voeren plan voor een groenblauwe inrichting van 

Langesteeg, aan Stichting “De Boom” en Heijmans Vastgoed BV/Osinga 

ruimte te bieden om in het zoekgebied Tabaksteeg-Zuid woningbouw te 

realiseren als alternatief voor de maximaal 28 woningen direct ten zuiden 

van het fietspad Tabaksteeg. 

Vos 

Bedem 

Eerst moet definitieve besluitvorming plaatsvinden over 

waar, hoeveel en in welk tempo woningbouw na 2025 

plaatsvindt. Dit is gekoppeld aan het besluit over het 

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 - 2040. Dit is 

voorzien in september 2021. Daarna kan de lokale discussie 

worden gevoerd en besluitvorming plaatsvinden. Dit mede 

in relatie tot het dit najaar plaats te vinden regionaal 

afstemmen van woningbouwprogramma's. De planopzet 

voor Tabaksteeg zuid vindt daarna plaats. Een concrete 

datum voor terugkoppeling aan uw raad is niet te geven. 

2021-07 
houden 

3 juni 2021 
 
M.5.2 CU-SGP GL-PvdA 
alternatieve en creatieve 
woonvormen  

Verzoekt het college: 
Alternatieve en creatieve woonvormen bij bouw- en verbouw projecten te 
stimuleren en zo, dwars door de schijnbare onmogelijkheid heen, deze 
woonvormen een kans te geven. 

Kiel 
 
Bedem 

Dit wordt bij de kaders en randvoorwaarden voor 
verschillende projecten, waaronder Tabaksteeg -zuid en 
Achterveld  Noordoost meegenomen 

2021-08 
houden 

3 juni 2021 
 
M.5.4 CDA CU-SGP D66 GL-
PvdA SP Beslispunt 10 

Verzoekt het college; 
Binnen een half jaar met een voorstel te komen inzake beslispunt 10: 
antispeculatiebeding in combinatie met een zelfbewoningsplicht 

Kiel 
Medendorp 

 
 

 
2021-12 
houden 

1 juli 2021 
 
M.6.2 SP D66 CU-SGP GL-
PvdA VVD 
gezondheidseffecten 
windmolens 

Verzoekt het college:  
Het onafhankelijk onderzoek van het RIVM naar de effecten van 
verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van 
omwonenden te delen met de gemeenteraad en de resultaten van dit 
onderzoek en de Europese normen voor windmolens mee te nemen in het 
verder concretiseren van de RES. 

Kolkman 
Floris v Hoof 

De resultaten van het RIVM onderzoek met betrekking tot 
de afstand tot woningen worden gedeeld met de raad 
zodra deze beschikbaar zijn.  Naar verwachting zijn 
resultaten beschikbaar in 2022. 
 
Daarnaast is in het uitnodigingskader aangegeven dat nader 
onderzoek wordt gedaan voor de mogelijkheden voor 
windturbines langs de A28. Bij dit verkennend onderzoek 
(uitvoering in Q1 2022) naar de mogelijkheden van wind 
langs de A28 zal ook aandacht zijn voor de afstandsnormen 
tot woningen. Op het moment dat er al resultaten zijn 
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vanuit het RIVM onderzoek, dan worden die meegenomen 
in het onderzoek en met de raad gedeeld. 

2021-14 
houden 

1 juli 2021 
 
M.6.4 CU-SGP D66 CDA VVD 
SP GL-PvdA centraal digitaal 
informatiepunt RES 

Vraagt het college 
• 1 centraal digitaal informatiepunt in te richten waar alle 

informatie samenkomt 
• Dit punt te voorzien van alle relevante informatie als, brondata, 

raadsbesluiten enz. 
• In de communicatie continue te verwijzen naar dit 

informatiepunt 
• Een chronologisch overzicht op te nemen van alle raadsbesluiten 

betreffende de RES en Leusden energieneutraal 

Kolkman 
Bram Commandeur 

Afstemming met griffie is nodig over het informatiepunt. 
Verwachte datum van afhandeling Q4. 

2021-16 
houden 

1 juli 2021 
 
M.7.1 D66 Motie Privacy- en 
informatiebeveiliging bij de 
verbonden partijen 

Verzoekt het college: 
1. Om te zorgen dat de Leusdense vertegenwoordigers bij de 

besturen van de ‘verbonden partijen’ het onderwerp privacy- en 
informatiebeveiliging hoog op de agenda te houden of te 
plaatsen; 

2. Tevens zich in te zetten dat het onderwerp privacy- en 
informatiebeveiliging zowel in de kaderbrieven als in de 
jaarverslagen voldoende aan de orde komen; 

Bouwmeester 
Thijs Demoed 

Een brief naar alle verbonden partijen en raadsrapporteurs 
wordt gemaakt.  
Op 01-11-2021 besproken in POHO (Afgehandeld) 

2021-18 
houden 

8 juli ‘21 
 
M.9.1 CU-SGP SP VVD 
versterking participatie -  

Verzoekt het college: 
• Op korte termijn aan de slag te gaan met een traject om te 
komen tot breed gedragen, duidelijke afspraken over participatie passend 
bij de gemeente Leusden;  
• En de raad te informeren over de stappen die gezet worden om 
te komen tot de participatieverordening.; 

Bouwmeester 
Ter Bals 

 

2021-19 
houden 

8 juli ’21 
M.9.2 GL-PvdA tekort 
exploitatie HvL  

Verzoekt het college: 
• de Raad nog dit jaar nader te informeren over oorzaak en gevolg 
van bovengenoemde en andere tekorten die binnen de exploitatie van het 
Huis van Leusden zijn geconstateerd of worden verwacht; 
• aan te geven bij welke huurders sprake is van bovengenoemd 
tekort cq kwijtschelding met terugwerkende kracht en de vraag of 
kwijtschelding eenmalig is; 
• nog dit jaar aan te geven op welke wijze het College dit tekort in 
overleg met onderhuurders op korte en lange termijn binnen de exploitatie 
van het Huis van Leusden dan wel binnen het totaal van de begroting denkt 
op te lossen. 

Vos, 
Lodewijks, Kikkers 
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2021-21 
houden 

8 juli ’21 
M.10.2 VVD SP D66 CU-SPG 
Ondernemersloket -  

Verzoekt het college om: 
De raad een voorstel te doen voor het inrichten van een 
Ondernemersloket, waarin een verbinding gelegd wordt tussen 
economische zaken en vergunningverlening, toezicht en handhaving, opdat 
verzoeken van ondernemers sneller, adequater en integraler opgepakt 
worden 

Kolkman 
Naus, Peeters 

De komende periode wordt onderzocht op welke manier 
verzoeken van ondernemers sneller, adequater en 
integraler kunnen worden opgepakt. Hierbij worden de 
ondernemersverenigingen betrokken.  
  

2021-22 
houden 

8 juli ’21 
M.10.4 CU-SGP D66 SP Hulp 
bij inkomensproblemen -  

Verzoekt het college: 
Er voor te zorgen dat het Geldloket nog breder bekend en nog 
laagdrempeliger wordt in Leusden, o.a. door de drie genoemde groepen 
(zzp’ers, jongeren tot 27 en migranten uit Europese landen) gericht op het 
Geldloket te wijzen; 
Lokale regelgeving die niet noodzakelijk is bij hulpvragen, af te schaffen; 
Landelijke regelgeving die hulpvragen ontmoedigt en bij de minister onder 
de aandacht brengen; 
 

Kiel 
De Kloe 

De communicatie richting deze doelgroepen vanuit 

Stadsring51/ het Geldloket wordt met deze partijen 

besproken in de jaargesprekken 2020 en de doelstellingen 

voor 2022.  

Wethouder Kiel heeft dit najaar gesprekken met inwoners 

die te maken hebben met bijstand of lokale regelgeving. De 

wens van deze motie wordt daarin meegenomen.  

Stadsring51/ het geldloket heeft in augustus 2022 een 

campagne de bewustwordingscampagne “Kun jij alles nog 

betalen”  gevoerd. Dit najaar volgt een gerichte online 

campagne voor zzp’ers en ondernemers. Deze periode 

wordt gekozen gezien de slechte economische 

voorspellingen. Daar komt bij dat ondernemers per 1 

oktober 2022 de corona-steunmaatregelen (o.a. 

belastingschulden) moeten terugbetalen. 

 

2021-23 
houden 

8 juli ’21 
M.10.5 CU-SGP CDA meer 
bankjes -  
 

Verzoekt het college: 
In gang te zetten dat er meer bankjes in de openbare ruimte geplaatst 
worden 

 Vos Het verzoek van de raad is meegenomen bij de uitvoering 
van het sport- en beweegakkoord: meer bewegen in de 
openbare ruimte. De uitvoering (dwz de behoeftepeiling en 
de locaties) ligt in de samenleving in samenwerking met de 
gemeente. Hiermee wordt voldaan aan de motie. 

2021-24 
houden 

8 juli ’21 
M.10.6 D66 Herontwikkeling 
De Korf  

Verzoekt het college: 
Om op basis van de huidige bekende randvoorwaarden voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 een korte marktverkenning uit 
te voeren samen met de betrokken gebruikers om de mogelijkheden te 
onderzoeken de herontwikkeling van De Korf in handen te leggen in 
handen van een marktpartij; 

Kiel Stad 2 onderzoek en presentatie aan raad feb 2021. 
Afgedaan (MtB) 
 
 
In afwachting vaststelling CUP 
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2021-25 
houden 

8 juli ’21 
M.10.7 CDA VVD CU-SGP 
motie verbod lachgas -  

Verzoekt het college: 
· Een verbod op te nemen in de APV van het gebruik van lachgas  
 
 
· Het verbod op gebruik van lachgas in de aangekondigde 
herziening van de APV mee te nemen ter vaststelling door de 
gemeenteraad;  
 
· In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken 
aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas; 

 Bouwmeester/   
Tjebbes 
 
 
 
 Rijneveld 

Een tijdige herziening van de APV is wegens het uitbreken 

van de coronacrisis en de daarop volgende vluchtelingen-

crisis niet haalbaar gebleken.  

Het lachgasverbod zal daarin worden opgenomen. Er wordt 
een nieuwe planning gemaakt.  
 
 
Dit specifieke punt wordt toegevoegd aan 
verslavingspreventie.  
 

2021-27 
houden 

8 juli ’21 
M.10.10 SP - Zorgbuurthuis -  

Verzoekt het college: 
- het idee voor Zorgbuurthuizen (passend binnen het zorgbudget) 
mee te nemen in de woonvisie; 

Kiel 
v.d. 
Bedem/Leegwater 

In 2023 wordt ter uitvoering van het CUP een 
woonzorgvisie opgesteld en ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd. In deze visie wordt ook ingegaan op 
Zorgbuurthuizen 

2021-28 
houden 

8 juli ’21 
M.10.11 SP CU-SGP D66 
Wijkkamers buurthuizen  

Verzoekt het college: 
In 2022 met een plan te komen hoe we als gemeente, eventueel samen 
met welzijns- en zorgorganisaties en woningbouwcorporatie er voor 
kunnen zorgen dat de bestaande wijkverenigingen en nieuwe initiatieven 
maximaal ondersteund gaan worden. Onder meer door maatwerk zoals 
door de ondersteuning bij de opzet en het gebruik van wijkkamers. 

Kiel 
 
Rijneveld 

Met dit plan wordt gestart in Q2 van 2022 (bij aanvang van 

een nieuw college) 

Dit plan is in concept gereed. In september 22 wordt dit 

besproken met de betrokken partijen en het conceptplan 

wordt ter informatie aan de raad aangeboden in de RIB van 

oktober. Aansluitend neemt het college een besluit. 

2021-29 
houden 

8 juli ’21 
M.10.12 VVD Uitdaagrecht -  

Verzoekt het college 
• De indruk te bevestigen dat er een lokale behoefte is bij inwoners 
om waardevolle initiatieven te nemen (ten behoeve van buurt, organisaties 
of gemeente); 
• Deze behoefte met nieuw en extra elan aan te moedigen vanuit 
en binnen de kaders van het Uitdagingsrecht; 
• Voorbereidingen te treffen voor het opnemen van het 
Uitdaagrecht in een verordening; 
• Vooruitlopend op de verordening goede werkwijzen in kaart te 
brengen om het uitdaagrecht samen met inwoners op te pakken. 

Bouwmeester 
Ter Bals  

Wordt opgepakt in combinatie met 2021-18. 

2021-33 
houden 

30 september 2021 
M.9.1 CU-SGP CDA SP 
huisvesting kwetsbare 

Verzoekt het college: 
Om te onderzoeken wat de behoefte is van kwetsbare jongeren die op zoek 
zijn naar een (zelfstandige) woonplek.  

Kiel Afgerond door beantwoording van de vraag in de RIB van 
maart 2022.  
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jongeren - UNANIEM 
AANGENOMEN 

Om in het eerste kwartaal van 2022 hierover een terugkoppeling te geven 
aan de gemeenteraad. 

2021-35 
houden 

M.8.1 GL-PvdA CU-SGP CDA 
SP VVD Besteding 
incidentele ruimte- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 

• te (laten) analyseren wat het (extra) effect is van corona, snel stijgende 
energieprijzen en inflatie voor inwoners van Leusden met een smalle 
beurs of in bijzondere omstandigheden; 

• in het kader van de voorjaarsnota 2022 de prioriteitendiscussie 
opnieuw te activeren: 

• op basis waarvan korte en lange termijn voorstellen aan de Raad 
worden voorgelegd waar de aanwending van de incidentele ruimte in 
2022 deel van uitmaakt 

• waarbij t.a.v. de incidentele ruimte in 2022 ook aandacht wordt 
besteed aan  
o incidentele steun aan inwoners met een smalle beurs of in 

bijzondere omstandigheden; 
o de inrichting van de buitenruimte waaronder groene 

speelplekken, beweegtuinen, sport- en fitnessmogelijkheden 
voor alle leeftijden inclusief de uitkomst van het onderzoek 
“van bankje naar bankje in de wijk” om minder mobiele mensen 
in beweging te krijgen en te houden.; 

o aandacht voor het onderhoud van de Hamershof en steun aan 
het vitaliseren van het winkelcentrum Biezenkamp, Tabaksteeg 
en het Maximaplein. 

 

Vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kloe 

 

2021-36 
houden 

Mv.1 D66 SP GL-PvdA CU-
SGP VVD CDA 
verduurzaming voor 
agrarische ondernemingen- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college; 

• Om agrariërs de mogelijkheid te bieden antwoord te vinden op vragen 
en begeleiding te krijgen die zij nodig hebben om hun agrarisch bedrijf 
te verduurzamen in het bijzonder in hun bijdrage aan de 
energietransitie; 

• om zo als gemeente de kans te benutten om extra inspanningen te 
verrichten om meer daken van agrarische bedrijven klaar te maken 
voor zonne-energie;  

• daarbij de kennis te benutten van platforms zoals bijvoorbeeld Vallei 
Horstee, LTO, Universiteit Wageningen, Provincie Utrecht; 

• de lobby in samenwerking met agrariërs naar Den Haag kracht bij 
zetten door bijvoorbeeld een taskforce op te zetten met agrariërs en 

Kolkman 
Van Hoof (Stolker) 

 



LIJST openstaande moties Verantw.  

Nr. Datum Raad en titel Gewenste actie  (ie. Besluit) PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening  

 

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie.  
Vragen? Bel met de griffie. 

Stedin om drempels weg te halen en voorbeeldprojecten mogelijk te 
maken; 

• deze taskforce gaat zich inzetten om belemmeringen weg te nemen 
met het accent op: netverzwaring, lagere netverzwaringskosten en 
lagere vastrechtskosten 

2021-37 
houden 

Mv.3 D66 CU-SGP GL-PvdA 
SP Zorginkoop breed- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 

• zich sterk te maken deze wijze van inkoop uit te stellen  

• zich sterk te maken dat lokale gespecialiseerde zorgaanbod voldoende 
zekerheid krijgen om zorg te kunnen blijven leveren, ook in Leusden;  

• de raad uiterlijk februari 2022 te informeren over de wijze dat deze 
motie door het college wordt uitgevoerd en inzicht te geven in de 
belangrijkste risico’s van de nieuwe inkoopstrategie en hoe deze 
worden beperkt of opgelost.  

 

Kiel 
Leegwater 

 Is uitgevoerd, RIB van Februari 2022 

2021-38 
houden 

M.5.1 GL-PvdA CU-SGP D66 
SP Heuvel 
onderzoekscriteria 
windmolens def UNANIEM 

Verzoekt het college 
1. een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 

omwonenden in te stellen voor het opstellen van de onderzoeksvraag 
naar de mogelijkheid van windmolens langs de A28 waarbij de effecten 
op de gezondheid en veiligheid van mensen en dieren en het behoud 
van de natuur in beeld worden gebracht; te bewerkstelligen dat in het 
onderzoek rekening wordt gehouden met de meest actuele en door de 
landelijke overheid onderschreven gegevens met name de nog op te 
leveren milieu effect rapportage (MER) voor de rijksregels voor 
windturbineparken en de aanbevelingen van het Planbureau voor de 
Leefomgeving;  

2. al of niet in samenwerking met anderen gemeenten met de provincie 
na te gaan of het verhogen van toegestane hoogte van erfmolens in 
combinatie met zon-op-dak en/of een klein zonneveld als haalbaar kan 
worden gezien 

3. indien de wens gedeeld wordt door provincie en andere gemeenten 
a. in het kader van de volksgezondheid te onderzoeken welke 

criteria ten aanzien van met name de afstand tot omwonenden 
en maximaal geluidsniveau in relatie tot de nabijgelegen 
woningen aan deze erfmolens moeten worden gesteld; 

b. vanwege de bescherming van de natuur (flora en fauna) te 
onderzoeken welke criteria in dat kader moeten worden 
gehanteerd; 

Kolkman/van Hoof in afwachting uitkomsten onderzoek provincie wordt dit 
meegenomen uitvoeringsplan energietransitie  
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c. in alle geval belangstellende en belanghebbende inwoners te 
betrekken 

d. de raad een uitgewerkt voorstel te doen dat als uiteindelijk 
verzoek ingediend kan worden bij de provincie. 

4. de Raad t/m 2023 halfjaarlijks over de voortgang van het overleg over 
initiatieven voor energie opwek buiten de bebouwde kom en de 
resultante van het onderzoek naar de mogelijkheid en de effecten van 
windenergie of andere actuele ontwikkelingen 

2021-39 
houden 

M.5.2 CU-SGP GL-PvdA 
Prioritering trede 3 t.o.v. 
trede 1 en 2 AANGENOMEN 
19v-2t 

Verzoekt het college; 

• Zodra de mogelijkheid in de landelijke wet- en regelgeving wordt 
gecreëerd om af te wijken van de nu geldende ‘first-come-first-served’-
regel, als het gaat om het aansluiten van projecten op het 
elektriciteitsnet;   

• Onze zonneladder met daarin de voorkeur om plannen in trede 1 en 2 
boven plannen in trede 3 te stellen; 

• En zo de aangenomen zonneladder onderdeel te maken van de 
(regionale) programmering en afweging, waarmee de beperkte 
netschaarste verdeeld wordt; 

 

Kolkman 
Van Hoof 

 

2021-40 
houden 

M.7.1 D66 VVD SP GL-PvdA 
CU-SGP CDA Motie 
zendmachtiging UNANIEM 

Verzoekt het college; 

• Bij het formuleren van de prestatieafspraken duidelijk vast te leggen 
hoe Leusden zich wil  herkennen in het zendaanbod zowel kwalitatief 
als kwantitatief. 

• Vast te leggen welke verwachtingen Leusden heeft omtrent het 
bereiken van diverse doelgroepen, met name jongeren van 15 tot 25 
jaar en inwoners, die niet zo thuis zijn op internet en sociale media; 

• Na twee jaar de gemaakte afspraken te evalueren en de raad in het 
eerste kwartaal van 2024 over de resultaten te informeren. 

 

Bouwmeester 
Wery 

 

2022 
2022-01 3 februari 2022: Mv.2 Motie 

D66 L-Vooruit VVD CU-SGP 
CDA SP Gezeligheid033 - 
UNANIEM 

Vraagt het college: 

• Te onderzoeken wat het initiatief Gezelligheid033 nodig heeft om 
door te gaan, zodat de voormalige cliënten van de Klepper hun 

Kiel 
Rijneveld 

Gemeente beschikt een eenmalige bijdrage aan 
gezelligheid033. De raad wordt via de RIB van juni 
geïnformeerd.  
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onderlinge sociale contacten en contacten met vrijwilligers in stand 
kunnen houden 

• De raad hierover in de eerstvolgende Raadsinformatiebrief te 
informeren 

 

Motie is uitgevoerd. 

2022-02 30 juni 2022: 2022-02 Motie 
LB GL-PvdA D66 integraliteit 
ruimtelijke visie Hamershof 
(getekende versie nog 
uploaden) 

Verzoekt het college 

• De gebiedsstructuur zodanig te ontwikkelen dat: goede inpassing 
mogelijk wordt gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van de 
Korf, De Tuin, de Bibliotheek e.d. Mede gezien de kansen die worden 
geschetst in het onderzoeksrapport, voor de Kooikersgracht; 

• de aansluiting op de Hamersveldseweg aantrekkelijker en minder 
introvert wordt en goede mogelijkheden biedt voor inpassing van 
toekomstige plannen ter zijde van de Hamersveldseweg;  

• Bij het realiseren van de ruimtelijke visie en het brancheringsplan 
tevens de stakeholders van de periferie te betrekken; 

Kolkman 
Peeters 

Beantwoording middels memo aan presidium, voorzien 
voor oktober 2022. 

2022-03 30 juni 2022: 2022-03 Motie 
vreemd LV LB D66 CDA SP 
VVD GL-PvdA schouw 
Tabaksteeg- getekend 

In het derde kwartaal van dit jaar een ‘schouw’ over dit plangebied ter 
plaatse te organiseren. Zodat daarmee inzichtelijk wordt welke afspraken 
er in de afgelopen jaren zijn gemaakt en gelden ten aanzien van de 
gronden die vallen onder het plangebied Tabaksteeg Zuid, tussen 
omwonenden, grondeigenaren, provincie (subsidies) en eerder ingediende 
raadsvoorstellen en moties en de gemeente. Daarmee kunnen wij als raad 
een scherper beeld creëren van de toekomstige planontwikkeling van 
Tabaksteeg-Zuid, wat ook helder kan worden uitgelegd naar onze 
inwoners.  
 

Vos 
Wouter van den 
Bedem 

Afgedaan,. De schouw heeft op 21 oktober plaatsgevonden. 

2022-04 30 juni 2022: 2022-04 Motie 
vreemd CU-SGP SP Nationaal 
programma Landelijk 
Gebied- getekend 

Vraagt het college: 

• Namens de gemeenteraad onze zorgen, met name over de 
bestaanszekerheid op de lange termijn voor agrariërs en de 
huidige onduidelijkheid over de impact van de maatregelen, te 
uiten bij provincie en rijk; 

• Namens de Raad de provincie te verzoeken om een open en 
transparant gesprek met de agrarische ondernemers en de 
overige betrokkenen (industrie e.a.) te voeren over het Nationaal 
Programma, om zo te komen tot een voor alle partijen 
gezamenlijk uitvoeringsprogramma; 

 

Kolkman 
Stolker 

Hier is uitvoering aan gegeven via brieven die de raad heeft 
ontvangen en via bestuurlijke contacten met de provincie.  



LIJST openstaande moties Verantw.  

Nr. Datum Raad en titel Gewenste actie  (ie. Besluit) PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening  

 

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie.  
Vragen? Bel met de griffie. 

2022-05 10 maart 2022: M.5.2 Motie 
LV D66 GL-PvdA CU-SGP VVD 
Mastenbroek 2 energietuin - 
UNANIEM 

Verzoekt het college: 
• te kijken naar de mogelijkheid van een ecologische en energietuin 

aan de noordzijde van het plan Mastenbroek 2 (gebied aangeduid 
met landschapskavels en hondenlosloopgebied) al dan niet 
samen met de Alliantie en daar de inwoners en belangstellenden 
bij te betrekken.  

• De raad te informeren over de resultaten van dit onderzoek en 
een voorstel te doen over de vervolgstappen. 

Vos 
Ak 

 

2022-06 10 maart 2022: M.6.1 GL-
PvdA LV D66 CU-SGP SP 
Meer groen rondom de 
Klimrakker - UNANIEM 

Verzoekt het college: 
In het plangebied 6 van de benodigde 31 parkeerplaatsen groen in te 
richten, in plaats van deze te verharden; 
- Te onderzoeken wat de alternatieve vormen van bestrating zijn in 
lijn met de Actie Steenbreek; 
- De parkeerplaatsen die nu niet gerealiseerd worden, op een later 
moment alsnog te realiseren, wanneer de parkeerdruk te hoog blijkt. 

Vos 
Ak 

Momenteel worden in Definitief Ontwerp- verband deze 
mogelijkheden onderzocht. 

2022-07 10 maart 2022: M.5.3 VVD 
D66 SP Mastenbroek 2 
inpassing in bestaande 
omgeving - 15v-5t 

Verzoekt het college: 
In overleg te treden met de ontwikkelaar over de mogelijkheden om de 
planuitwerking zó vorm te geven, dat het uitzicht van aanwonenden 
minder wordt belemmerd en de raad hierover te informeren. 

Vos 
Wouter van den 
Bedem 

In overleg met de ontwikkelaar is ter plaatse van de 
betreffende woning voor een andere woningtype 
(levensloopbestendig) gekozen,  waardoor een woning met 
een lagere goothoogte wordt gemaakt. 

2022-08 29-9-2022: M.v.1 
LeusdenVooruit, GroenLinks-
PvdA, D66, CU-SGP Nieuwe 
sanitatie de standaard  

Verzoekt het college: 
de Raad te informeren over het proces vanaf 10 maart jl. en de 
(tussentijdse) uitkomst van het onderzoek op grond waarvan het College 
tot haar besluit is gekomen;  
de start werkzaamheden voor Mastenbroek II in overleg met ontwikkelaar 
en bouwer vast te stellen met voldoende tijd om de mogelijkheden van 
nieuwe sanitatie te verkennen én in te passen; 
nieuwe sanitatie voortaan als de standaard te beschouwen en waar 
mogelijk toe te passen bij alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente 
Leusden. 

Vos 
Rob Bannink 

Uitwisseling heeft plaatsgevonden. Q1 terugkoppeling 
welke sanitatie maatregelen wel kunnen. 

2022-09 10-11-2022 M.v.2 
LeusdenVooruit, CU-SGP, 
D66, GL-PvdA, CDA, 
Ontwikkeling gebied 
Tabaksteeg Zuid 
 

Verzoekt het college: 
 
Raad en betrokkenen schriftelijk te bevestigen dat eerder gemaakte 
afspraken met het ondertekenen van de intentieovereenkomst zijn komen 
te vervallen. Specifiek het raadsbesluit van 14 december 2017 met de 
betreffende brief van 21 februari 2018; 

Vos  



LIJST openstaande moties Verantw.  

Nr. Datum Raad en titel Gewenste actie  (ie. Besluit) PFH & ambt Planning + Wijze van afdoening  

 

Deze planning wordt bijgehouden door de organisatie en vastgesteld in het raadspresidium. Algemeen beheer is belegd bij de griffie.  
Vragen? Bel met de griffie. 

De raad en omwonenden vanaf het begin te informeren en betrekken bij 
het bepalen van de kaders; 
Bij het bepalen van de kaders het toepassen van de 100 meter brede 
groene bufferzone opnieuw te wegen; 
De intentieovereenkomst pas te bestendigen in een overeenkomst nadat 
de kaders voor planontwikkeling zijn vastgesteld. 

2022-10 15-11-2022 MOTIE V.4.1 
VVD SP De Klimaatcrisis, 
handen uit de mouwen! 

Verzoekt het college: 
Op korte termijn aan de slag te gaan met wat wél kan: snelle adaptieve 
acties. 
Hiervoor met stimulerende en/of gesubsidieerde maatregelen te komen, 
onderbouwd met concrete acties en gelden, voor inwoners en bedrijven in 
de gemeente Leusden. 
Om als gemeente een voorbeeldfunctie te tonen in deze bij gemeentelijk 
vastgoed. 
 
 

Kolkman  

2022-11 15-11-2022 Motie V.5 D66, 
VVD, SP, GroenLinks-PvdA, 
CDA, Leusden Vooruit, 
LokaalBelangrijk, CU-SGP, 
Duurzame flexibele 
onderwijshuisvesting (def) 

Verzoekt het college: 
Bij het opstellen van nieuw schoolhuisvestingsbeleid rekening te houden 
met afwijkende prognoses door duurzame flexibele vormen van 
onderwijshuisvesting met een goede kosten- batenverhouding in te zetten. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn schoolwoningen, zoals deze al in meerdere 
gemeenten worden gebruikt 

Kiel  

 


