
Voorbereiding op Uitwisseling Reg.Ontwikkelbeeld
Agenda       9 maart 2021

Aangepast vergaderen tijdens coronamaatregelen
Tijdens de Uitwisseling licht het college de raad in over actuele ontwikkelingen. Als gevolg 
van de landelijke coronamaatregelen vergadert de raad openbaar, via digitale live-stream. 
Meeluisteren met de Uitwisseling kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

20.00 – 21.30  uur Beleidsmatige voorbereiding op Uitwisseling met Regio Amersfoort 
Voorzitter Jan Mülder griffier Schutte
Portefeuillehouder Vos ambtenaren De Graaf en Van den Bedum

Stolker, Peeter en Boone.

Omschrijving
In januari zijn de regionale raadsleden in een gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd over 
het Regionaal Ontwikkelbeeld. Belangrijkste uitkomst was dat maatwerkgesprekken per raad 
nodig zijn ter voorbereiding op de volgende raadsledenbijeenkomst over dit onderwerp.
 
Op 11 maart gaat de raad in gesprek met delegatie Regio Amersfoort over vorming van het 
Ontwikkelbeeld. Nadere toelichting op en duiding van het afwegingskader met de scenario’s.

Op 9 maart krijgt de raad beleidsinhoudelijke toelichting op de Leusdense – reeds 
vastgestelde – beleidsplannen die raakvlak hebben met het Regionaal Ontwikkelbeeld. 
Er worden geen ‘nieuwe’ feiten gepresenteerd. Deze avond wordt uitgezonden en is voor 
iedereen toegankelijk. 
De thema’s die belicht worden: landbouw, groen, wonen, energie, mobiliteit, recreatie.

Doel
Raadsbreed gedeeld kennisniveau van de relevante beleidsdossiers.  
Deze voorbereidingsbijeenkomst is in bijzonder een aanrader voor raadsleden en 
fractievertegenwoordigers die iets meer afstand hebben tot dit onderwerp. 

De tijdlijn Regionaal Ontwikkelbeeld 
9 maart 20.00 uur  

Webinar inhoudelijke, beleidsmatige toelichting op de dossiers die Regionaal Ontwikkelbeeld 
raken. Wat staat in onze vastgestelde plannen en hoe raken deze het Regionaal 
Ontwikkelbeeld. 
Doel: gezamenlijke kennisniveau op orde t.b.v. gesprek op 11 maart met Regio Amersfoort.   

11 maart 19.30 – 21.00 uur
Uitwisseling tussen gemeenteraad van Leusden en vertegenwoordigers van RegioAmersfoort. 
Doel: interactief gesprek over vorming van het Ontwikkelbeeld en nadere toelichting op en 
duiding van het afwegingskader met de scenario’s. 

15 maart 18.00 uur
Regionale raadsledenbijeenkomst waarin de input die bij de raden is opgehaald wordt gedeeld 
met de andere raden en er gesprek/ uitwisseling over kan plaatsvinden. 

Sept/okt 2021
Vaststelling Regionaal Ontwikkelbeeld: in Leusden voorzien op 30 sept. 2021.
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