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Datum raadsvergadering 27 juni 2022
Portefeuillehouder G.J. Bouwmeester

Onderwerp Proces strategische raadsagenda Leusden

Voorstel
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de opdracht om een proces te starten om zo mogelijk te komen tot 

een strategische raadsagenda;
2. Een raadswerkgroep in te stellen om dit proces vorm te geven;
3. De volgende leden te benoemen in de raadswerkgroep: Fenneke v/d Vegte, Frank de 

Wit, Bas van Os, Niels Wassenaar, Mark van der Kooi, Guus van Ginkel, Jan Jaap 
Neijemeisland. Martijn Kraa neemt zitting tot 5 juli, Kennard Reinders vanaf 5 juli. 

Aanleiding
De coalitiepartijen hebben een zo compact mogelijk coalitieakkoord opgesteld. De formateur:
“… belangrijkste wens is om samen met de raad van Leusden als geheel, namens de 
inwoners van Leusden, de beste keuzes voor diezelfde inwoners te maken. Dit vraagt een 
raadsagenda voor de komende bestuursperiode.” 
De raad heeft op 23 juni met elkaar in een Uitwisseling gesproken over dit verzoek. Dit 
initiatiefvoorstel is een uitwerking van de beraadslaging. 

Doel / Effect
De raad bepaalt zijn eigen agenda.

Argumenten
1. Raad gaat over eigen agenda en heeft recht van initiatief
De raad kan ingaan op het verzoek van de formateur. Artikel 31 uit de Verordening 
Raadswerk regelt het initiatiefrecht van raadsleden (GW art. 147a). Dit versterkt de positie 
van de raad, het is een manier om besluitvorming over eigen ideeën op de agenda te 
krijgen. 

2. Raadswerkgroep kan uitvoering geven aan de geformuleerde opdracht
De Verordening raadswerk definieert raadswerkgroepen als een delegatie van raadsleden 
en/of fractievertegenwoordigers die verantwoordelijk is voor voorbereiding dan wel 
uitwerking van door de raad geformuleerde taken. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Als de raad niet instemt met de opdracht en/of vorming van de raadswerkgroep, zal de 
planning van college in sterkere mate de raadsagenda bepalen. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De werkgroep komt spoedig na besluitvorming bijeen om een stappenplan en tijdspad te 
formuleren. 

Griffier en voorzitter gemeenteraad,

G.J. Schutte-van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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Raadsbesluit.

De raad van de gemeente Leusden:

Gelezen het voorstel van griffier en burgemeester, nummer: XXX .

Gelet op Gemeentewet, art. 17, 19 en147a;
Gelet op Verordening Raadswerk Gemeente Leusden 2018, art. 12 en 31.

b e s l u i t:
1. In te stemmen met de opdracht om een proces te starten om zo mogelijk te komen tot 

een strategische raadsagenda;
2. Een raadswerkgroep in te stellen om dit proces vorm te geven;
3. De volgende leden te benoemen in de raadswerkgroep: Fenneke v/d Vegte, Frank de 

Wit, Bas van Os, Niels Wassenaar, Mark van der Kooi, Guus van Ginkel, Jan Jaap 
Neijemeisland. Martijn Kraa neemt zitting tot 5 juli, Kennard Reinders vanaf 5 juli. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 
30 juni 2022. 

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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