
Monitor bestuursopdrachten CUP 2018 - 2022 bijlage 1 bij Kaderbrief 2020

(nr. 1, mei 2019)   

 

Hierbij treft u aan de eerste monitor van het CUP 2018-2022.    

Deze monitor geeft op hoofdlijnen de stand van zaken weer per medio 2019. 

 

Het overzicht beoogt in één oogopslag zichtbaar te maken hoe de uitvoering van het CUP er op dit moment voorstaat.

Met behulp van de kleuren geel, oranje en groen wordt een duiding gegeven van het stadium waarin de voortgang verkeert.

Daar waar - naar nu bekend - voor het betreffende onderwerp sprake is (geweest) van een afzonderlijk raadsvoorstel,  

is een kruisje geplaatst in de betreffende jaarkolom.



Monitor bestuursopdrachten CUP 2018 - 2022 
(nr. 1, mei 2019)   

 Stadium / voortgang:  

 :  dit is nog niet in uitvoering genomen of verkeert in beginstadium

 :  is in uitvoering genomen 
 

2018 2019 2020 2021 2022 Opmerking/toelichting

1. Bestuur en dienstverlening

1.1 Doorontwikkeling sturing en control
x

Vanwege prioriteit op tekort sociaal domein is dit doorgeschoven naar het 2e 

halfjaar 2019.

1.2 Initiatieven van inwoners
 

Er zijn acties benoemd die gaan leiden tot het mobiliseren en inspireren van de 

samenleving. Voor de uitvoering wordt een passende organisatiewijze ontwikkeld.

2. Veiligheid

2.1 Veiligheid
 x x

Raadsvoorstellen over veiligheids-, ondermijnings- en BIBOB beleid worden 

aangeboden in 2019-2020.

 

3. Sociaal Domein (Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Onderwijs)  

3.1 Transformatie in Sociaal Domein
  x  

In het 1e halfjaar van 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van het beleidskader. 

Vaststelling volgt in de zomer van 2019.

3.2 Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein   

a. Jeugd Er zijn diverse besprekingen geweest. Verwachting is dat in de zomer verder 

invulling aan de vorm gegeven kan worden.

b. Arbeid  Akkoord nadert de afronding, er wordt gesproken over definitieve vorm.

c. Welzijn en zorg
 

Er is een definitieve vorm gevonden m.b.t. tot het onderwerp 'eenzaamheid'. 

Overeenstemming volgt spoedig. Het onderwerp 'dementie' zal volgen.

3.3 Inkoop Sociaal Domein

 

Samen met regiogemeenten en inkooporganisatie RISB wordt gewerkt aan 

afstemming met de Breedspectrumaanbieders. Vanaf 3e kwartaal wordt ingezet 

op de voorbereiding van nieuwe aanbesteding van een aantal zorgpercelen.

3.4 Extra focus op jeugd    

a. Versterkte preventie
 

Aantal projecten is gestart, waaronder de opbouw van netwerken van gezinnen. 

Evaluatie beleid peuteropvang is in juni gereed.

b. Beperkte instroom en versnelde en verbeterde door- en uitstroom
 

Pilot poortwachtersfunctie dyslexie loopt voortvarend en leidt tot beperking 

instroom. Andere projecten zitten in voorbereidende fase. 

c. Verbeterde netwerksamenwerking op lokaal en regionaal niveau
 

Samenwerking Fort/Lariks loopt voorspoedig. Andere projecten zijn in beginfase 

(o.a. onderdeel samenlevingsakkoord).

d. Verbeterde monitoring en sturing Dashboard om te sturen is in ontwikkeling.

3.5 Integrale Kindcentra      

a. IKC Berkelwijk
 

Het ontwerp is gereed, de bouwvoorbereidingsfase is in volle gang. Start van de 

bouw in zomer 2019, oplevering voor de zomer van 2020.

b. IKC Groenhouten Er is gestart met het opstellen van het inhoudelijk en technisch programma van 

eisen. Start bouw is gepland in voorjaar 2021.

3.6 Positieve gezondheid en zorg    

3.7 LeusdenFit Afstemming (naar tevredenheid) met Lariks over uitvoerende en coördinerende 

taken heeft plaatsgevonden.

3.8 Signalering van armoede  Kerngroep is gestart, plan wordt opgesteld. Geldloket is gerealiseerd.

 :  is uitgevoerd, en heeft (indien van toepassing) structurele inbedding gekregen in de beleids- en bedrijfsvoering



4. Duurzaamheid 2018 2019 2020 2021 2022

4.1 Transitieagenda energie

a. Samenlevingsakkoord Onderdelen uit het energieakkoord 2.0 worden verder opgepakt. Dit leidt niet tot 

besluitvorming in de raad.

b. Warmteplan x Bevindt zich in eerste voorbereidende fase.

c. Duurzame organisatie, de gemeente als voorbeeld
x

De mogelijkheden zijn geïnventariseerd, op basis daarvan wordt plan voorbereid. 

Later dit jaar volgt raadsvoorstel met te nemen maatregelen.

d. Versnelling Leusden energieneutraal en gasloos
x

De eerste inspanningen worden gericht op het inrichten van de basis en het 

benutten van kansen. 

e. Energieloket en Energiehuis de uitvoering is opgepakt. Planning is dat huidige loket voor de zomer 2019 is 

getransformeerd tot een Energieloket. Het Energiehuis volgt later dit jaar. 

4.2 Duurzame mobiliteit
x

Deze opdracht is onderdeel van het mobiliteitsplan (CUP 10.4). Hiervoor wordt in 

2e helft 2019 een Plan van Aanpak ter vaststelling aangeboden.
4.3 Afval Het organiseren van de luierinzameling en plaatsen webapplicatie met 

stortgeschiedenis zijn in uitvoering; de evaluatie wordt voorbereid. 

5. Financiën

5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen   De opdracht is gesplitst:

a. Nota kostenverhaal x Het onderdeel kostenverhaal is uitgevoerd (raad juni 2019).

b. Nota bovenwijkse voorzieningen
x

Nota bovenwijkse voorzieningen wacht op omgevingsvisie, mobiliteitsplan en 

duurzaamheidsvisie

6. Sport en cultuur

6.1 Stimuleren initiatieven sport en welzijn  Lariks coordineert inzet buurtsportcoaches van het programma Leusden Fit.

6.2 Onderhoud sportomgeving  Met sportverenigingen wordt in overleg gegaan over "schoon belonen".

6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten Er is een verkeersbesluit procedure gestart voor het B. Buiningpark. 

6.4 Een bruisend en leuker Leusden
x

Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven zijn per april 2019 door de raad gewijzigd 

zodat extra culturele activiteiten financieel ondersteund kunnen worden.

7. Ruimte en wonen

7.1 Realiseren woningbouwprogramma
x

Een woningbehoeftenonderzoek is gestart als opmaat voor herijking van de 

Woonvisie 2016-2025. 

7.2 Nieuwe woningbouwlocaties

x

Als onderdeel van het proces voor de ruimtelijke inpassing van de Regionale 

Energiestrategie vindt ook een voorbereiding van de discussie plaats over de vraag 

waar na 2025 buiten de rode contouren woningbouw kan plaatsvinden.

7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied
x  

Continue proces, uitvoeringsprogramma is door college vastgesteld, herziening 

visie wordt in 2020 verwacht.

7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied
x

Continue proces, uitvoeringsprogramma is door college vastgesteld, herziening 

visie wordt in 2020 verwacht.

7.5 Andere planopzet Tabaksteeg-zuid

 

Verkenning alternatieve opzet voor 28 woningen en park in strook zuidzijde 

Tabaksteeg wordt voortgezet na instemming met groen inrichtingsplan 

Langesteeggebied.

7.6 Openstellen Leusderheide Opzetten lobbystrategie verkeert in verkennende fase.

7.7 Invoeren Omgevingswet Dit jaar is het opstellen van Omgevingsplan gestart.

8. Beheer openbare ruimte

8.1 Onderhoud buitenruimte  x   Eerste pilots zijn gestart. Conclusies uit CUP 8.2 worden meegenomen.

8.2 Evaluatie onderhoud buitenruimte   Dit is besproken tijdens de uitwisseling van 9 mei 2019.



9. Economie 2018 2019 2020 2021 2022

9.1 Vestigingsmogelijkheden bedrijven    Opstellen transformatiestrategie vanaf zomer 2019.

9.2 Kantorenlocatie De Horst
 

Is in uitvoering, voortgang is afhankelijk van de initiatieven van 

Bedrijvenvereniging Leusden Noord.

9.3 Doorontwikkeling winkelgebieden Openbaar gebied in uitvoering, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren 

wordt gewerkt aan het profiel, imago en organisatie in de Hamershof.

9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur
 

Convenant met Economie Board Utrecht is gesloten, accountmanagement 

bedrijven is een continue proces.

9.5 Leusden op de kaart
x  

Concept beleidsvisie is klaar. Start met uitwisseling en inspraak. Eerste contacten 

verkiezing Fietsstad van het Jaar (2020) zijn gelegd. Start najaar 2019.

10. Verkeer

10.1 Openbaar vervoer Waar mogelijk wordt de door Leusden gewenste lijnvoering geventileerd.

10.2 Entree van Leusden De fysieke ruimte die nodig is voor uitbreiding infra is in kaart gebracht.

10.3 Snelle fietsroutes Continue proces (in overleg met provincie).

10.4 Verbeteren doorstroming verkeer x In 2e helft 2019 wordt Plan van Aanpak ter vaststelling aangeboden.

Conclusie

Uit de monitor kan worden geconcludeerd dat de meeste bestuursopdrachten (kleuren oranje en groen) inmiddels 

in uitvoering zijn genomen. Sommige (kleur groen) zijn al gerealiseerd. 

Met het overgrote deel van de overige opdrachten (kleur geel) wordt in de loop van 2019 gestart.

 


