
Raadsvergadering
21 september 2017, 20.00 uur, raadzaal

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Inspraakronde
Inwoners mogen inspreken als zij zich van tevoren hebben aangemeld bij de griffier.

4.       Actualiteiten
Raadsleden kunnen vragen stellen of kort wijzen op van belang geachte actualiteiten
Collegeleden kunnen tevens mededelingen doen.

5. Lijst ingekomen stukken 

6. RV Kredietverlening Hart van Leusden
Aan de raad wordt een besluit gevraagd om krediet te verstrekken voor financiering 
van het project Hart van Leusden. Dit betreft de herinrichting openbaar gebied, 
aanpassing verkeersontsluiting en aansluiting op het Huis van Leusden.

7. RV Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019
Sinds  2015  zijn  gemeenten  verantwoordelijk  voor  beschermd  wonen, 
maatschappelijke-  en  vrouwenopvang.  De  gemeenten  Amersfoort,  Baarn, 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg werken regionaal 
samen in het beleid en uitvoering van deze taken. Het regionale beleidskader Opvang 
en Bescherming geeft voor de jaren 2018 en 2019 de gezamenlijke visie en richting 
aan.

9. RV Vaststelling Kernrandzonevisie Ursulineweg- zuid en burgemeester Buiningpark
De raad wordt voorgesteld te komen tot een integrale visie op de ruimtelijke kwaliteit 
van overgangsgebieden tussen stad en landschap. Deze kernrandzonevisie is 
specifiek voor het Centraal Buitengebied en maakt het mogelijk toekomstige 
gebruiksfuncties af te wegen

HAMERSTUKKEN

8. RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hamersveldseweg 128-130
De vaststelling van het bestemmingsplan is erop gericht om enkele woningen met 
landelijke uitstraling te realiseren. 
De zienswijzen-procedure heeft geleid tot wijzigingen  betreffende de borging van de 
bestemming ‘Groen’ in plaats van ‘Tuin’. En er  is een aanvullend geluidsonderzoek 
uitgevoerd.

10. RV Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’
Het bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan maakt realisatie van 
woningbouw (appartementen en grondgebonden woningen) op de voormalige SBBO 



locatie mogelijk. Het plan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen 
ingediend.

11. RV Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt in de regio Amersfoort uitgevoerd door 
de gemeenschappelijke regeling RWA, waar de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Soest, Woudenberg en Leusden aan deelnemen. Op grond van artikel 2 
lid 3 Wsw moet de gemeenteraad bij Verordening regels stellen over de wijze waarop 
de ingezetenen met een indicatie (of hun vertegenwoordigers) worden betrokken bij 
de uitvoering van deze wet. De huidige Verordening wordt op twee punten 
geactualiseerd. Aan alle raden in regio Amersfoort wordt voorgesteld deze gewijzigde 
Verordening vast te stellen per 1 oktober.

12. RV RUD concept Eerste bestuursrapportage
De RUD Utrecht voert een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden 
uit. De RUD Utrecht stelt twee maal per jaar een Bestuursrapportage op over het 
lopende jaar. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling moet een zienswijze 
van de raad worden gevraagd voor het onderdeel van de rapportage dat betrekking 
heeft op het onttrekken van gelden uit bestemmingsreserves. 
Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

13. RV GGDrU Wijziging gemeenschappelijke regeling
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht op twee onderdelen.
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGDrU is noodzakelijk om 
te komen tot een collectief en ontschotte uitvoering van de JGZ aan 0- 18 –jarigen. 
Dit vloeit voort uit het voorstel ‘Samen zorgen voor al onze jeugd’ waarmee de raden 
al hebben ingestemd.
Daarnaast stelt de GGDrU voor om bij technische wijzigingen van de begroting geen 
zienswijzeprocedure meer te doorlopen bij raden. Ook hiervoor is een wijziging van 
de GR nodig.

14. Vaststellen
besluitenlijsten gemeenteraadsvergadering 5 en 6 juli 2017 en
verslag 7 september 2017

15. Sluiting


