
Uitwisseling

Agenda  10 oktober 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.

Om 19.30 wordt de laatste LED-lamp ingedraaid bij de Hamershof.

20.00 – 20.45 uur Uitwisseling (parallelsessie 035-036)
Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00 
- 
20.45

Presentatie Beleidsplan 2020-2024 en stand van zaken De 
Groene Belevenis 
De Groene Belevenis is het natuur- en 
duurzaamheidscentrum van Leusden en omstreken. Het 
centrum zet zich in voor een groene, gezonde en duurzame 
leefomgeving. Het bestuur wil zijn nieuwe plannen delen met 
de raad. De focus bij deze plannen ligt op educatie, 
communicatie en participatie. De plannen zijn toegelicht in 
diverse bijlagen. De Groene Belevenis nodigt u uit om tijdens 
en voorafgaand aan de uitwisseling vragen te stellen. Dit kan 
via: info@degroenebelevenis.nl 

Van Beurden  Kramer
/ De Kloe

20.45
-
21.30

Huis van Leusden (uitleg bij de visie en functie) 
Deze uitwisseling is gepland op verzoek van ChristenUnie-
SGP.  

Bouwmeester Van der 
Vegte
/ De Kloe

20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (parallelsessie Raadzaal)
Tijd Onderwerp* Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00
-
21.30

De Korf 
Het onderzoek naar het optimale renovatiescenario De Korf 
is afgerond. Een raadsvoorstel over dit onderwerp is nog in 
de maak. Het college wil tijdens de uitwisseling toelichten 
hoe het onderzoek is verlopen, tot welke scenario’s en 
uitkomsten dat heeft geleid en wat de hoofdlijnen zijn van het 
raadsvoorstel in voorbereiding, en ruim de tijd nemen voor 
vragen die dit oproept, zodat het raadsvoorstel zo goed 
mogelijk de vragen die leven kan beantwoorden. 
 

Kiel  / Schutte

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

/ griffier
21.30 
– 
22.30 

Voortgang: Programma Leefomgeving
1. Presentatie Water en riolering, Wegen en 
infrastructuur 
2. Presentatie Accommodaties en Onderwijs 
verduurzaming

College Caarels/
Schutte
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3. Voortgangstabel Domein Leefomgeving
(beantwoording vragen)

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

Onderwerpen RIB 19-07 Reeds geagendeerd op

Aanpassing bebording en bebakening buitengebied

Aanpassing overgang busbaan Tabaksteeg-Jan 
Wagenaarlaan
Herinrichting Olmenlaan

Beleidsregels buitenreclame

Collectieve ziektekostenverzekering

Project Valleipark

Parapluplan

Principebesluit Laapeerseweg 1A

Schammersteeg 1

Herontwikkeling locatie De Holm, De Leus, De Meent en De 
Klimrakker
Maanwijk

Duurzaamheid/energie

Sociaal Domein

Lijst A-stukken Raad 26-09-2019 (vanaf 4 september 2019)
A.9 Raadsinformatiebrief 2019-07
A.10 Beantwoording schriftelijke vragen GL- PvdA inzake ict
A.11 mailing Groenhouten De Meent

Lijst A-stukken Raad 07-11-2019 (20 september 2019 – 8 oktober 2019)
A.1 Memo inzinkbare palen voorplein Huis van Leusden
A.2 Memo fietsroute Pon-lijn
A.3 Memo lijnvoering openbaar vervoer in Leusden
A.4 Memo stvz Duurzaamheidsagenda
A.5 Memo implementatie omgevingswet stand van zaken spoorboekje
A.6 Memo gemeenteraad bij startnotite RES

Wordt nog verder aangevuld tot en met 8 oktober 2019.
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