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Renovatie De Korf
De heer De Wachter neemt de raad mee in de plannen voor de Korf. Er is gekeken 
naar mogelijkheden om de vier faciliteiten die de Korf biedt (bowling, sport, zaalhuur 
en horeca) op te delen in vier separate delen waardoor de bezoekers minder last van 
elkaar hebben. Aan de buitenkant zijn er mogelijkheden geschetst voor een strakke, 
eigentijdse aanblik met meer glas zodat het gebouw ook vanaf de kooikersgracht 
gezien een open uitstraling heeft. De verwachting is dat er een raadsvoorstel in 
december ter besluitvorming aan de raad voorligt. 

Presentatie Denktank Hessenweg
De heer Winterkamp neemt raad mee in traject dat is doorlopen en keuzes die 
gaandeweg in dit proces zijn gemaakt. 
De adviezen uit de denktank worden meegenomen en als uitgangspunt gehanteerd 
bij de uitwerking van het raadsvoorstel. Ten aanzien van de wegverharding kondigt 
wethouder Van Beurden nader onderzoek aan. De uitkomsten van het onderzoek en 
uitwerking raadsvoorstel worden eerst voorgelegd aan bewoners en aan Denktank.

Voortgang Domein Bestuur
Vier onderwerpen stonden centraal:

1. Samenleving Voorop - er volgt een nieuwe fase in Samenleving Voorop. Raad 
zal worden betrokken bij deze herijking. 

2. Voortgang dienstverlening – de gemeente Leusden voldoet grotendeels aan 
de diverse doelstellingen die gesteld zijn. Echter, deze zijn niet altijd even 
smart geformuleerd. Komende tijd meer aandacht hiervoor. Het onderwerp 
digitale dienstverlening blijft enigszins achter.

3. Samenwerking BLNP – de samenwerking is opgepakt en in enkele gevallen 
heeft dit geleid tot minder inhuur. 

4. Samenwerking overig – de samenwerking op de vakspecialistische functies 
scoort oranje. Dit geldt ook de samenwerking met Amersfoort en Larikslaan2.

5. Veiligheid – raad is in vogelvlucht meegenomen met de diverse 
beleidsaspecten op het gebied van Veiligheid. 

Verdieping Armoede en Minimabeleid
De organisatie geeft toelichting op vier speerpunten:

1. Inwoners kunnen zorgkosten dragen.
2. Kinderen kunnen participeren
3. Inwoners zijn bekend met mogelijkheden
4. Integrale ondersteuning

Speerpunten 1 en 3 worden nader toegelicht en doorgenomen:
- Inwoners kunnen zorgkosten dragen – raadsleden krijgen in een matrix 

enkele uitwerkingsvarianten voorgelegd, die alle uitvoering geven aan de 
wens van de raad om voor chronisch zieken iets te betekenen in de kosten 
voor eigen risico. Er komt een vervolgoverleg. 

- Inwoners zijn bekend met de mogelijkheden – de raadsleden krijgen overzicht 
van de mogelijkheden die – met de motie in het achterhoofd - verkend 
worden of die reeds zijn opgepakt. De raadsleden geven aan niet terstond te 
kunnen reageren op deze mogelijkheden. Een vervolgoverleg is gewenst. 

Een vervolgafspraak op speerpunt 1 en 3 zal worden gemaakt. 
De andere speerpunten zullen bij een komende verdieping aan de orde komen. 



Verdieping Omgevingswet
De raadsleden krijgen een korte introductie op de omgevingswet. Deze grote 
stelselwijziging heeft o.a. als doel het eenvoudiger te maken van de wetgeving, de 
samenhang tussen de verschillende instanties te vergroten, en de participatie vanuit 
de samenleving te vergroten.  Er is nog veel onduidelijk rondom de invoering van de 
omgevingswet. Leusden kent een voorsprong bij de invoering dankzij de ervaringen 
met Samenleving Voorop, en is door de schaal van de organisatie wendbaar. Bij de 
komende uitwisseling zullen de raadsleden verder ingelicht worden over de 
omgevingswet. Voor wie niet kan wachten is er 24 september ook een Raad op 
Zaterdag vanuit het VNG (in Zwolle) die geheel in het teken staat van de 
omgevingswet. 


