
UITWISSELING + Informatieronde
Agenda       9 september 2021  

Deze agenda is op 8 september geactualiseerd. Het onderzoek Lariks is doorgeschoven naar de 
vergadercyclus van oktober/november. 
Tijdens de Uitwisseling licht het college de raad in over actuele ontwikkelingen. 
Live meeluisteren met de Uitwisseling kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Vooraf 18.45 – 19.45 uur Raadswandeling Transformatie Bedrijventerrein Princenhof
Aan de orde komen: Masterplan openbare ruimte Princenhof (30 september agenda raad) en 
alle ontwikkelingen naar woningbouw waaronder Kastanjelaan 7 (bestemmingsplan 30 
september op agenda raad) en Larikslaan 1 (planning 11 november op agenda raad).

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling – Parallel raadzaal

20.00u. Preventie en voorliggende voorzieningen (Soc.Domein)
Voorzitter [ invullen ] griffier De Kloe 
Portefeuillehouder vdVegte + Kiel ambtenaren Leegwater en Mouissie

Omschrijving:
Binnen het Sociaal Domein werken we aan het versterken van preventie en voorliggende 
voorzieningen. Om concreet te maken waarom we dit doen en hoe we dit doen, gaan we na 
een korte inleiding graag in gesprek over twee praktijkvoorbeelden: Get Stronger (training 
voor jongeren) en de Bron (o.a. ontmoetingsplek). Onze partners die hier uitvoering aan 
geven, zullen zich kort presenteren, waarna de raad met hen in gesprek kan gaan.
 

21.00u. Analyse 25 duurste casussen Wmo / Jeugd (Soc.Domein)
Voorzitter [ invullen ] griffier De Kloe 
Portefeuillehouder vdVegte + Kiel ambtenaren Leegwater en Mouissie

Omschrijving:
In het kader van onze opgave tot kostenbesparing binnen het Sociaal Domein, is een analyse 
gemaakt van de 25 duurste casussen Jeugd en Wmo in Leusden. De raadswerkgroep Sociaal 
Domein heeft verzocht hierover nader geïnformeerd te worden. De raad wordt geïnformeerd 
over hoe de selectie van casuïstiek heeft plaatsgevonden, de wijze van benadering in 
multidisciplinair overleg, en hoe op basis van de resultaten onze werkwijze is aangepast.

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling – Parallel ruimte 0.35/0.36

20.00u. Beleidsregel BIBOB
             Voorzitter [ invullen ] griffier Schutte

Portefeuillehouder Bouwmeester ambtenaren Heemskerk

Omschrijving: 
De huidige (oude) Bibob-beleidslijn Horeca en Recreatie-inrichtingen gemeente Leusden 
2006/2144 is in 2006 vastgesteld. Om het beleid in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe landelijke wet- en regelgeving en het beleid van gemeenten in de regio wordt het 
Bibob beleid van de gemeente Leusden geactualiseerd.

Vanaf 21.00 uur Informatieronde – Parallel ruimte 0.35/0.36
In verband met de grote hoeveelheid dossiers die op 30 september staan gepland, vindt de 
bespreking van onderstaande voorstellen week eerder plaats dan de reguliere informatieronde. 
Er is deze avond geen informatiemarkt. Er is een kwartier meer tijd ingepland. Tevens zal het mogelijk  
zijn om op 16 september met de ambtenaren te spreken op de markt. 

In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
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Live meekijken met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 

21.00u. RV Visie op overdekt zwemmen in Leusden
             Voorzitter [ invullen] griffier Schutte

Portefeuillehouder Vos ambtenaren Jansen 

Omschrijving:
De motie “Uitstel van evaluatie exploitatie van zwembad Octopus” van 26 september 2019 
geeft aanleiding alternatieve exploitatievormen te onderzoeken. Omdat er geen beleidskader 
zwemmen/zwembad is op basis waarvan er afwegingen gemaakt kunnen worden met het oog 
op de meerwaarde van zwemmen in verhouding tot de kosten van het zwembad, is er een 
visie op zwemmen geformuleerd.
De visie geeft inzicht in de meerwaarde van zwemmen voor de Leusdense inwoners en weegt 
daarmee impliciet het belang van het zwembad Octopus. In de zoektocht naar de best 
passende exploitatievorm geeft de visie houvast en richting aan de keuzes die gemaakt 
moeten worden.

RIB en A-B-C stukken – schriftelijke afhandeling. 
Het presidium heeft besloten om de behandeling RIB en A-stukken schriftelijk af te doen. 
Raadsleden kunnen tot en met 9 september hun vragen bij onderstaande dossiers schriftelijk indienen 
bij de griffie. 

Onderwerpen RIB 21-06 Reeds geagendeerd op

Bibob beleidslijn Leusden 2021 Uitwisseling 9 sept.

Uitvoering motie Realisatie van zonnevelden Aangenomen op VNG-congres

Bestemmingplannen Groot Agteveld Informatiemarkt 16 sept

Visrechten Leusden

Voortgang toezegging gesprek parkeerlocatie 
Paradijsweg/ Dodeweg
Meicirculaire 2021

Uitstel vernieuwing rechtmatigheidsverantwoording Agenda commissie Financiële 
verantwoording

Bestemmingsplan, verkoop Twijnderij 32 en renovatie 
brandweerkazerne
Plantage bestemmingsplan Oostrand

Economische ontwikkeling en impact corona

Doornseweg 29b

Sociaal domein

- Leusdens Sport- en Beweegakkoord: 
verbinding en mooie resultaten ondanks corona

- Leefstijlakkoord LeusdenFIt 2021-2023

- De Klepper in Leusden

- Gemeente Leusden biedt hulp aan (mogelijk) 
gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

- Verlenging en verruiming TONK

- Geen wijziging in de individuele 
inkomenstoeslagen voor Leusdenaren

- Regionale inzet steun- en herstelmaatregelen 
arbeidsmarkt

- Ontwikkelingen Samen Veilig Midden Nederland

- Kansrijke Start
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- Peuteropvang en voor- en vroegschoolse 
educatie 2022

Bestemmingsplan locatie voormalig sporthal De Meent Informatieronde 16 sept

Hof van Liz

De Groene Belevenis: resultaten 2020

Regionaal programmeren wonen en werken

Inzameling van de luiers en het incontinentiemateriaal

Onderwerpen natuur en landschap

- Tankkering op de Engweg.  

- KLE-project, Kleine Landschapselementen

- Fase 4 Valleipark

- Resultaten Natuurontwikkeling bij Vander Valk/
De Mossel

- Lekker Lokaal Leusden en de 
Duurzaamheidsagenda

Programma energie

- In anderhalf jaar tijd verdubbeling aantal 
publieke elektrische laadpalen

- Dashboard monitoring programma 
energietransitie gereed

- Leusden voorbereiden op een toekomst zonder 
aardgas

- Rozendaal, Eurowoningen Toekomstbestendig

- Alandsbeek, Experiment Ontzorging 
woningeigenaren

- Werken met het wijkkompas

- Zonneparkings

Toelichting Ingekomen stukken A, B, C
a. Ingekomen stukken A. zijn stukken van college ter kennisname aan de raad;
b. Ingekomen stukken B. zijn overige ingekomen stukken ter kennisname aan de raad;
c. Ingekomen stukken C. zijn overige ingekomen stukken ter afhandeling door college. 

Lijst A/B/C-stukken Raad 1 juli 2021
(aangevuld van 9 juni tot en met 29 juni ‘21)

A.4 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Ontwikkeling apparaatskosten Sociaal Domein
A.5 Memo Raad_toelichting Coronapakket_def 
A.6 Memo Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake herplaatsing tuingroendepot Leusden Zuid 
A.7 Memo Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 -2040 
A.8 Memo beantwoording vragen n.a.v. motie 7.3 inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven 
A.9 Beantwoording vragen CDA Ontwikkeling apparaatskosten Sociaal Domein 
A.10 Raadsinformatiebrief Woondeal regio Amersfoort

B.1 E-mail van Allinatie over Jaarbericht 2020 
B.2 Brief Natuur en Milieufederatie Utrecht Energie van Utrecht over RES Amersfoort 1.0 
B.3 E-mail over zorgen vaccineren gezonde kinderen 
B.4 E-mail van NederWind netwerk over rechtmatigheid van windturbine vergunningen 
B.5 E-mail met lijst deskundigen Voorlichting & advies RF-EMV ofwel zenderstraling
B.6 E-mail van Ruimte voor collectief wonen over Reminder Passend beleid voor collectieve en 
andere woonvormen

C.1 Petitie Geen megawindturbines in buitengebied Leusden
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Lijst A/B/C-stukken Raad 30 september 2021 
(aangevuld van 2 juli tot en met 7 september ‘21)

A.1 Memo vragen SP over Coronapakket
A.2 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Mantelbuizen door Leusden naar de Lapeerseweg
A.3 Raadsinformatiebrief 2021-06
A.4 Memo Besluitvormingsproces rondom Lariks (onderwerpen op agenda 9-9 en 16-9)
A.5 Memo Stand van zaken aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling Amersfoort –
Leusden
A.6 Uitstel beantwoording schriftelijke vragen D66 Schone lucht akkoord
A.7.Memo Sociaal Domein businesscase minder beschikken
A.8 Memo Brief d.d. 22 juli 2021 van het ministerie van VWS inzake het interbestuurlijk toezicht Wmo
A.9Aanbieding rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand - t.a.v. het college van B&W

B.1 Brief GGD regio Utrecht over begroting 2022
B.2 Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP 2021 RUD Utrecht
B.3 Sociaal jaarverslag 2020 Lariks
B.4 E-mail Bibliotheek Eemland met brief aan raadsleden Eemland
B.5 Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP 2021 RUD Utrecht
B.6 Bijlage Houtstook informatie
B.7 E-mail van Windalarm; stand van zaken en hoe verder
B.8 E-mail inwoner windmolens en zonnepanelenvelden
B.9 E-mail inwoner Bezwaar provincie besluit M49A RES in balans
B.10 E-mail NederWind netwerk over Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de 
milieubeoordeling voor windturbinenormen
B.11 E-mail Ver Vrijwilligerswerk inzake informatie vrijwilligerswerk
B.12 Mail over uitvoering motie ondernemers
B.13 Mail MrGert inzake arbeidsmigranten

C.1 Schriftelijke vragen CDA Mantelbuizen door Leusden naar de Lapeerseweg
C.2 Schriftelijke vragen D66 Schone lucht akkoord
C.3 Brief Streekomroep Eemland 1 inzake aanwijzing lok publieke media-instelling
C.4 Brief Min VWS inzake interbestuurlijk toezicht
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