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Vertraging in dossiers vanwege corona

We zitten inmiddels in de 13e week van de coronamaatregelen. De coronamaatregelen
hebben flinke impact op de samenleving en onze interne organisatie. Er komt veel extra
werk uit voort dat voortvarend wordt opgepakt. De maatregelen zijn ook van invloed op de
voortgang van dossiers. We hebben een inventarisatie gemaakt, die we u ter kennisname
toezenden. Bij ieder onderwerp is een toelichting gegeven van de reden van de vertraging.
De onderwerpen staan in willekeurige volgorde.
Vertraging vanwege Corona:
1. Parapluplan Cultureel Erfgoed
Toelichting: Het raadsvoorstel is aangeleverd. Vanwege de beperkte online
mogelijkheden voor inspraak is er voor gekozen om de raadsbehandeling uit te
stellen. Het onderwerp staat geagendeerd voor de raad van juli.
2. Omgevingsplan landelijk gebied/ buitengebied
Toelichting: Vertraging is opgelopen vanwege het uitstel van het invoeren van de
Omgevingswet. Daarmee blijven er voor het omgevingsplan ook onduidelijkheden. In
2020 wordt wel de nota van Uitgangspunten aan de raad aangeboden.
3. Omgevingswet
Toelichting: de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022
Bijzonderheden: Participatie in oktober naar de raad. DSO mogelijk vertraging als
gevolg van landelijke vertraging. Alles wat door kan gaan, gaat ook door.
4. RES
Toelichting: Het Rijk heeft de termijn voor de indiening van het RES bod van 1 juni
uitgesteld naar 1 oktober. Naar aanleiding daarvan is ook de besluitvorming
uitgesteld tot 1 oktober.
5. Duurzaam Doen Leusden
Toelichting: vertraging in de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Duurzame
initiatieven uit de samenleving zijn stil komen te liggen.
6. Programmaplan Energietransitie, onderdeel Bedrijven
Toelichting: Hiervan had eind maart een plan van aanpak gereed moeten zijn, met
betrekking tot de bijdrage van bedrijven aan de energietransitie in Leusden. Dit is
vertraagd door de intensieve inzet op coronamaatregelen voor ondernemers.
7. Beleidskader Veiligheid en Bibob
Toelichting: vanwege de inzet bij de coronacrisis vanuit de ambtelijke capaciteit
veiligheid is niet toegekomen aan het beleidskader veiligheid en Bibob.
8. DVO’s en subsidieovereenkomsten DGB, RUD
Toelichting: afgesproken werkzaamheden en prestaties zijn stil komen te liggen.
Zoals geven van lessen en leskisten (DGB) en fysiek toezicht en handhaving (RUD).
9. OR projecten Torenakkerweg en Burgemeester de Beaufortweg

Toelichting: Vanwege corona moet andere aanpak/ andere vervolgstap worden
overwogen. Er is vanuit de omgeving weerstand gekomen op de eerdere beleidslijn
en het ontwerp. Er wordt een aangepast ontwerp gemaakt, maar tevens is een
second opinion gevraagd aan experts buiten de gemeente op de gevolgde lijn. De
uitslag daarvan is positief. We staan nu voor de keuze om door te gaan, of opnieuw
op basis van het aangepaste ontwerp de discussie met de omgeving aan te gaan in
een zoektocht naar meer raagvlak. Afhankelijk van de gekozen strategie en de duur
van de coronabeperkingen levert dit (nog)meer vertraging op. Vertraging minimaal 3
maanden.
10. Vestigingsmogelijkheden bedrijven (CUP 9.1)
Toelichting: transformatiestrategie zou januari 2020 worden opgeleverd. Door
onderdeel wonen toe te voegen aan de opdracht is de opdracht vertraagd. Een
aanvullende opdracht was nodig. Nu door corona wordt de voortang bemoeilijkt.
11. Kantorenlocatie De Horst
Toelichting: Middels het programmaplan Energietransitie wordt met de
bedrijvenvereniging gezocht naar een pilot- project De Horst, start na de zomer van
2020. Tot op heden hebben we geen projecten gecofinancierd. In de eerste week
van de corona maatregelen was een gesprek gepland, dit kon niet doorgaan. Omdat
er nog geen basis ligt om op door te gaan en omdat ondernemers op dit moment
andere zaken aan het hoofd hebben, is er nog geen (volgend) initiatief genomen voor
een gesprek.
12. Ruimtelijke visie op doorontwikkeling Hamershof (onderdeel cup 9.3)
Toelichting: de aftrap van dit project met betrokken partijen was voorzien eind maart.
Door corona kon dat niet doorgaan.
13. Mobiliteitsplan en parkeernota
Toelichting: Het raadsvoorstel om te komen tot uitgangspunten voor het
mobiliteitsplan is aangeboden aan de raad. Besluitvorming is uitgesteld omdat online
debatteren over de uitgangspunten lastiger is. De parkeernota zou samen met het
mobiliteitsplan worden aangeboden en wordt door de vertraging van het
raadsvoorstel over de uitgangspunten mobiliteitsplan ook vertraagd.
14. Samenlevingsakkoord Leusden werkt samen
Toelichting: De verwachting is dat dit akkoord na de coronacrisis een andere
dimensie kan krijgen, doordat het aantal mensen met een bijstandsuitkering nu snel
kan toenemen. Vertraging is er, ondernemers hebben nu andere prioriteiten. Mogelijk
dienen de doelen van het samenlevingsakkoord herijkt te worden met het oog op de
coronacrisis.
15. Samenlevingsakkoord Jeugd
Toelichting: Op verschillende onderdelen van het akkoord wordt voortgang geboekt,
maar bijeenkomsten met partners zijn in principe uitgesteld. Ook hebben partners
andere prioriteiten waardoor de uitvoering vertraging op loopt. Tegelijkertijd biedt de
huidige samenwerking met deze partners rondom corona mogelijkheden om de
samenwerking binnen het akkoord po het juiste moment versterkt weer voort te
zetten.
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16. Samenlevingsakkoord Samen Sterk
Toelichting: Er is niet zozeer sprake van vertraging als van veranderingen in de
oorspronkelijke planning. Door corona zijn (positieve) ontwikkelingen ontstaan
waardoor zaken op een andere manier opgepakt zullen worden.
17. Kostenbesparende maatregelen Sociaal Domein
Toelichting:
 De organisatie is nog niet voldoende op orde om deze resultaten te behalen.
Momenteel wordt gewerkt aan de vaste bezetting (sollicitatieprocedures
lopen) en de sturing op het team en de inhoudelijke opgaven. Focus op de
kostenbesparende maatregelen is nodig om dit te realiseren.
 Via accountgesprekken wordt gestuurd op de transformatie. Via monitoring en
de gesprekken over de data willen we beter keuzes maken, zowel om de
kosten te beperken, als om te bekijken of het beleid werkt. Het voeren van de
accountgesprekken met zorgaanbieders moet geïmplementeerd worden. De
start loopt vertraging op, deels omdat we de personele capaciteit niet hadden,
deels omdat dit type gesprekken nu niet plaatsvindt door corona. De
gesprekken die nu plaats vinden met de zorgaanbieders gaan over de
continuïteit van zorg. De gesprekken met huisartsen vinden wel plaats.
 De opzet van monitoring en informatiemanagement sociaal domein loopt
vertraging op. Noodzakelijke gesprekken hebben niet plaatsgevonden omdat
de zorgadministraties de focus leggen op het declaratieproces landelijk
corona protocol. Het zorgadministratiefoverleg, waarbij voor ons belangrijke
partners aansluiten, is tegelijkertijd bezig met de voorbereiding op een
regionaal en integraal productenboek. Deze inrichting verloopt niet
vlekkeloos. De overleggen over de opzet van het monitoring en
informatiemanagement zijn inmiddels weer opgestart, maar zijn lastig om
digitaal te voeren.
18. RO- initiatieven
Toelichting: Communicatie initiatiefnemer- omgeving wordt bemoeilijkt door corona.
Lastige dossiers vragen om fysiek overleg, wat nu niet kan.
19. Nieuwe wet Inburgering
Toelichting: Voorbereidingen van de implementatie van de nieuwe wet lopen
vertraging op. Lokaal kunnen minder snel stappen worden gezet omdat partners niet
bij elkaar gehaald kunnen worden. Regionaal staat het ook stil. Tegelijkertijd is de
wet uitgesteld met een half jaar.
20. Dementievriendelijke gemeente
Toelichting: De bedoeling was voor de zomer vergevorderd te zijn met het behalen
van het Keurmerk. Door het ontbreken van mogelijkheden om bijeenkomsten te
beleggen en andere prioriteiten in verband met corona, wordt verwacht dat het
Keurmerk later/ eind dit jaar tot stand zal komen.
21. Inclusieagenda
Toelichting: Participatie van inwoners en interactie is van groot belang in het tot stand
komen van deze agenda. Door corona kunnen niet alle bijeenkomsten doorgang
vinden en gezien de doelgroep is digitaal communiceren geen optie. We gaan uit van
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behandeling in de raad van november. Bij verlengen corona maatregelen zal de
planning worden opgeschoven.
22. Pilot Signalering en traject met ZonMW
Toelichting: andere invulling aan de pilot wordt gegeven dan oorspronkelijk plan.
Vervolgoverleg met alle betrokkenen is niet mogelijk in corona tijd. Traject met
ZonMW loopt vertraging op.
23. Verhuizing scholen in de Kunst naar Fort 33
Toelichting: Beide organisaties zijn druk met de coronamaatregelen. Twee
belangrijke overleggen begin maart zijn afgezegd vanwege corona. De vertraging is
vervelend omdat aan deze verhuizing ook een bezuiniging van € 50.000,- is
verbonden.
24. Inkoop/ aanbesteding vervoer, dyslexie en dagbehandeling
Toelichting: De coronacrisis en bijbehorende maatregelen van het Rijk hebben een
vertragend effect op de aanbestedingen die het Regionaal inkoop en subsidiebureau
dit jaar zou doorlopen. Voor alle betrokken partijen, gemeenten en aanbieders
zouden aanbestedingstrajecten die na de zomer pas gepubliceerd zouden worden en
vervolgens reeds 1 januari 2021 geïmplementeerd moeten worden, tot een hoge
werkdruk en onnodige onrust leiden. Na zorgvuldig beraad is daarom besloten de
verloren tijd niet in te halen maar te accepteren. Wanneer het weer mogelijk is
worden de aanbestedingen opgestart. De huidige overeenkomsten worden verlengd
totdat nieuwe overeenkomsten ingaan.
25. Warmteplan (energietransitie cup 4.1)
Toelichting: door de druk van de RES en onvoldoende inzetbare capaciteit is er
vertraging opgelopen van ca. 1 jaar. Oorspronkelijke planning was warmteplan begin
2020 aan de raad aan te bieden. Dit wordt nu begin 2021. Start uitwerking in enkele
wijken kan mogelijk worden vertraagd door corona omdat bijeenkomsten organiseren
niet mogelijk is.
26. Sportakkoord
Toelichting: De startbijeenkomst zou in maart plaatsvinden, maar wordt verschoven
naar september. Het platform Sport en Bewegen is bemenst. Zij gaan aan de slag
met het creëren van draagvlak bij verenigingen en andere partners van het akkoord
en met het organiseren van de startbijeenkomst. De makelaar Sport en Bewegen
start in augustus.
27. JOP
Toelichting: er is vertraging opgelopen. Eerder is toegezegd dat de plaatsing voor de
zomer zou plaatsvinden. Het is door corona niet mogelijk geweest om een zorgvuldig
participatieproces te doorlopen en door personeelswisselingen heeft de
vergunningsprocedure vertraging opgelopen. Voor het plaatsen van de JOP is een
aanvraag gedaan en zal de publicatie binnenkort zichtbaar zijn op
ruimtelijkeplannen.nl. We verwachten de JOP in tweede helft van het jaar te kunnen
plaatsen. Na de zomer wordt u geconsulteerd over het definitieve plan.
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