
Uitwisseling

Agenda  5 september  2019
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen 
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrondinformatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te 
kunnen vervullen; 

 met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel 
gezet worden. 

Tenslotte vindt de bespreking van de raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 20.30 uur Uitwisseling (parallelsessie raadzaal en 035-036)
Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00 
- 
20.30

Voortgang bouwplannen Lisidunahof (raadzaal)
Dit onderwerp staat tevens geagendeerd voor de 
informatieronde van 12 september en besluitvorming in raad 
26 september. 

Van 
Beurden / 
Van den 
Bedem

Den Hertog 
/
Schutte

20.00
-
20.30

Beperken van armoede (035/036)
Het beperken van (verborgen) armoede is één van onze 
speerpunten binnen het Sociaal Domein. Samen met 
maatschappelijk partners zijn we daarmee in de afgelopen 
periode aan de slag gegaan. We informeren de raad graag 
over de voortgang en specifiek de campagne Rondkomen in 
Leusden.

Kiel / 
Mouissie

Van 
Halderen/
De Kloe

20.30 – 21.30 uur Uitwisseling (plenair raadzaal)
Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.30 
– 
21.30 

Leusdense opgave energietransitie  
Hoe groot is de energie-opgave voor Leusden?  Zijn er 
makkelijke shortcuts om de doelen te halen? Wat betekent het 
als we zeggen dat we in 2040 (of eerder) energieneutraal 
willen zijn? In het eerste deel van de uitwisseling neemt 
bureau Overmorgen de raad mee in dit vraagstuk en krijgt de 
raad de kans vragen te stellen. In het tweede deel vindt er een 
open gesprek plaats over de rol van de gemeenteraad in het 
voorliggende proces, ook ten aanzien van de RES. 

Pas later komt de vraag op tafel “hoe gaan we de nu 
geschetste opgave realiseren?” Dan gaan we het hebben over 
waar welke vormen van opwekken en besparen wel en niet 
passen en de (moeilijke) keuzes die daarbij horen. 

Van Beurden 
/
Swieringa

Tolboom
/
Schutte

21.30 – 22.30 uur Voortgang (plenair raadzaal)
Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter

/ griffier
21.30 
– 
22.30 

Voortgang: programma Ruimte
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de 
voorgenomen activiteiten in 2019. In vogelvlucht wordt door 
alle activiteiten heengegaan, waarbij er op enkele zaken 
(verkeer en vervoer, accountmanagement bedrijven en het 
Hart van Leusden) dieper wordt ingegaan. 

Kramer /
De Kloe
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22.30 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter: Pouwels-Koopman; Griffier: De Kloe

Onderwerpen RIB 19-06 Reeds geagendeerd op

Beantwoording vraag van de raad uitwisseling 9 mei

Er is overeenstemming bereikt inzake de renovatie van het 
resterende deel van het U-Blok.
Phishingsimulatie

Opstart van Mastenbroek 2 dmv vaststelling plan van 
aanpak
Kamerverhuur in Leusden

Rotonde Zwarteweg – Olmenlaan

Sociaal Domein
Jaarverslag toezichtinformatie Kinderopvang 2018
Houtworm in banken Hamershof

Regionale Energiestrategie RES Uitwisseling 5 september
Regio 3 oktober

Evaluatie afvalinzameling

Wethouder Erik van Beurden tekent mee met een nieuwe 
overeenkomst Kleine Landschapselementen.
Schammersteeg 1, functieverandering

Het energieloket in Leusden

Stimuleringslening

Ontwikkelingen woningbouw rond Lisidunahof Ronde 12 september

Interbestuurlijk Toezicht omgevingsrecht, 
Uitvoeringsprogramma 2019 VTH en Milieu en Jaarverslag 
2018
Jaarverslag 2018 Participatieraad Leusden

Lijst A-stukken Raad 10-7-2019 (13 juni 2019 –  4 juli 2019)
A.2 afschrift brief aan gedeputeerde Schaddellee over busvervoer Syntus
A.3 beantwoording schr. vragen D66 ex. artikel 34 Verordening Raadswerk over
      verkeersoverlast Biezenkamp
A.4 memo procesaanpak Tabaksteeg-zuid

Lijst A-stukken Raad 26-9-2019 (8 juli2019 – 3 september 2019  )
A.1 De Biezenkamp
A.2 Raadsinformatiebrief 2019-06
A.3 Memo Collectieve zorgverzekering voor de minima
A.4 memo Statutenwijziging en deelnemersovereenkomst st. Nat. Park Utr. Heuvelrug
A.5 memo Torenakkerweg
A.6 Memo raad PvA mobiliteitsplan
A.7 Bewonersbrief vervolg Parapluplan Cultureel Erfgoed
A.8 Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP inzake huisvesting GBS Het Christal

Wordt nog verder aangevuld tot en met 3 september.
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