
Korte terugblik 
Bespreking RIB en A-stukken 16 
november 2017

Onderwerpen RIB 2 november’17 Opmerkingen

1e monitoring  samenwerking Bedrijfsvoering 
BLNP

Geen

Verkoop bedrijfskavels Geen

Blauwe zone Hamershof Lonink stelt vragen over samenstelling 
klankbordgroep, draagvlak en meenemen van 
betrokken partijen. Tevens vraag hij of het nieuwe 
Huis van Leusden nog gevolgen heeft voor de 
parkeerdruk. 
Van Herpen vraagt wanneer de afsluiting wordt 
gerealiseerd. 
Van Eijden of in het plan rekening wordt gehouden 
met invalideparkeerplaatsen.  

Aanpassing kruispunt Randweg- 
Flankement- Zwarteweg

Van den Brink vraagt naar structurele aard van de 
aanpassing. 

Fietsvoorzieningen Hamersveldseweg-
zuid

Sturkenboom stelt vragen over haalbaarheid  
fietspad westzijde en relatie met Tabaksteeg .
Kroeze stelt vraag over fietspad bij Hamersveldseweg 
-Leusbroekerweg. 

Evaluatie twee jaar Woningnet Eemvallei  Geen

Huis van Leusden Lonink vraag of het verminderen van aantal m2 door 
Viola was voorzien. 
Spijkerman vraagt over de realisatie van de 
ontmoetingsplek Rabobank. 
Van den Brink vraagt over planschade-analyse nu er 
toch planschade wordt uitgekeerd.

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en 
Gedrag

Compliment van de heer Sturkenboom. 

Aandacht voor cliëntondersteuning Geen

Subsidie en prestatieafspraken Stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk (Fort33)

Mülder stelt nadere vragen over instrument 
prestatiesubsidie. 
Koetsenruiter vraagt of een vervolggesprek mogelijk 
is met Fort33. 
Van Eijden vraagt naar samenwerking 
jongerenwerker - Larikslaan2. 

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Mülder vraagt inzage in het rapport. 

Klantbelevingsonderzoek Sociale 
Dienst

Geen



Risicoanalyse informatieplan Geen

Broedplaats Hoefijzer  Van Eijden vraag naar risico’s voor de gemeente. 

De Rossenberg Spijkerman vraag over de bewonersavond.
Van den Brink vraagt of het plan nu kleiner is in 
opzet.
Lonink wil graag verslag van het proces ontvangen. 
Van Eijden vraagt of het groen verdwijnt.

Variabele tarieven voor afval, ook op de 
milieustraat

Kroeze stelt vraag over asbestsanering. 
Van den Brink vraagt over hoe er in de toekomst 
gewogen wordt.

Lijst A-stukken Raad 2 november 2017 Opmerkingen

A.1 memo beantwoording schriftelijke 
vragen VVD beheer water/botulisme

Geen

A.2 verslag Informatieavond Tabaksteeg-
Zuid d.d. 25-09-2017

Geen

A.3 memo beantwoording raadsvragen 
mantelzorg

Geen

A.4 brief aan provincie - vervoerplan 
Syntus 2018

Geen

A.5 Raadsinformatiebrief 2017-06 Geen

A.6 memo tekort op begroting Sociaal 
Domein 2017

Geen

Lijst A-stukken Raad 14 december 2017 Opmerkingen

*Het presidium heeft de ingekomen memo A.1 geagendeerd op 16 november 2017. De overige 
ingekomen stukken zullen worden besproken op 11 januari 2018.  
A.1 memo college Ontwikkelingen 
Sportbedrijf Leusden B.V.

Sturkenboom legt voor om dit soort zaken zo snel 
mogelijk met hele raad te delen.
Van Eijden vraagt of we dit hadden kunnen 
voorkomen en wat er van is geleerd.


