UITWISSELING
Agenda

18 februari 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/

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling – via live-stream 1 [deelnemen via pexip link + pin ]
30 min Ontwikkelingen Sport&Beweegakoord en LeusdenFit!
Voorzitter [ invullen ]
griffier Van Dijk
Portefeuillehouder Vos
ambtenaren Jansen en Rijneveld
Omschrijving: informatie over de gang van zaken mede naar aanleiding van de motie.
45 min Voortgang nieuwe bestek dagelijks onderhoud van de buitenruimte
Voorzitter [ invullen ]
griffier Van Dijk
Portefeuillehouder Vos
ambtenaar Vermeulen
Omschrijving: presentatie over de voortgang en opzet van het komende nieuwe contract
(bestek) van het dagelijks onderhoud van de buitenruimte.

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling – via live-stream 2 [deelnemen via pexip link + pin ]
30 min Toelichting inrichting stemproces verkiezingen Tweede Kamer 2021
Voorzitter [ invullen ]
griffier Schutte
Portefeuillehouder Burgemeester
ambtenaren
Omschrijving:
45 min Stand van zaken Lariks
Voorzitter [ invullen ]
griffier Schutte
Portefeuillehouder Van Beurden
Grijpma en Wiersinga
Omschrijving: Er wordt een tussenstand gegeven van de opdracht van Lariks.

Vanaf 21.15 uur RIB en A-B-C stukken
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers. Daarnaast wordt de
raad in de gelegenheid gesteld vragen te stellen bij ingekomen stukken van afgelopen periode.
Voorzitter: Pouwels; Griffier: Schutte
Onderwerpen RIB 2021-02

Reeds geagendeerd op

Terugkoppeling vragen Jeugdoverlast KC Berkelwijk
Decembercirculaire 2020
Terugkoppeling vragen Waterrad
Terugkoppeling vragen motie Gemeentelijk
Rioleringsplan 2019-2023
Routewijziging buurtbus 509
Nieuwe inrichting berm langs Volkstuinencomplex de
punt
Oprichting Stichting Toeristische
Informatieverstrekking Leusden (STIL)
Doornseweg
Larikslaan 3 en overige transformatie-ontwikkelingen
Princenhof
Sociaal Domein
-

Informatieronde 4 mrt

Behoud Dienstapotheek Amersfoort

1

-

Collectieve zorgverzekering minima

-

Wetswijzigingen schuldhulpverlening

-

Update kindertoeslagaffaire

-

Positieve eindbeoordeling Inspectie, aanwijzing
William Schrikker ingetrokken
Traject Lariks

-

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 4 februari 2021
(aangevuld 12 tot en met 28 januari ‘21)
A.10 Beantwoording schriftelijke vragen CU-SPG SP omtrent giften en een bijstandsuitkering
A.11 Antwoordmail wethouder met reactie op B.10 E-mail inwoner over vrij besteedbaar bedrag PGB
A.12 Memo raadsbetrokkenheid uitnodigingskader RES
A.13 Raadsinformatiebrief 2021-02
B.13 E-mail van Rapporteur Nazisme, Racisme en Fascisme over toeslagenaffaire
B.14 E-mail van Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit rapport Gezondheidsraad
B.15 E-mail van Muziekvereniging door Wilskracht Sterk over inzamelen oud papier door verenigingen
C.4 Bezwaarschrift perceel op Doornseweg 29b
C.5 E-mail Reactie op aanvraag omgevingsvergunning Doornseweg 29 b te Leusden met
C.6 Schriftelijke vragen D66 Inzameling oud papier
C.7 E-mail met verzoek tot handhaving Bestemmingsplan Buurtschappen op Perceel Doornseweg 29b
C.8 E-mail Informatie gevraagd over aanvraag omgevingsvergunning Doornseweg 29b te Leusden

Lijst A/B/C-stukken Raad 18 maart 2021
(aangevuld 29 januari tot en met 16 februari ’20)
A.1 Begeleidend memo aan de gemeenteraad voor toezending besluit draagkracht L264828
A.2 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Vergoeding vrijwilligersorganisaties oud papier
A.3 Memo Tweede kamer verkiezingen in Corona tijd
B.1 E-mail inwoner over plannen grote windturbines net over de grens van Leusden en De Glind
B.2 E-mail van gemeente Hof van Twente over motie huishoudelijke ondersteuning
B.3 E-mail Stichting leven met de aarde over terugdringen van Werelovershootday
B.4 VNG ledenbrief Start consultatie herijking gemeentefonds
B.5 Brief accountant BDO controlekosten inzake corona
B.6 Jaarverslag Huiskamer van Leusden 2020
B.7 Advies Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht “Recreatie in Combinatie”
B.8 Email Manifest Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen
B.9 Brandbrief Comite Dierennoodhulp over noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst
B.10 E-mail Stichting Nationale Boomfeestdag over Groene schoolkaart basisscholen in Leusden
C.1 Verzoeken (WOB) om informatie over kampeerbeleid, kampeervergunning en aanvraag
omgevingsvergunning Doornseweg 29b
Aansluitend op de RIB en A-B-C stukken vindt parallel een interne bespreking plaats:
45 min Verbetering raadswerk: terugkoppeling uit de werkgroepen
Gesprekleider Bouwmeester
griffier Schutte
Omschrijving: in opdracht van het presidium hebben drie werkgroepen enkele aandachtsgebieden
verkend en verbetervoorstellen opgesteld. Tijdens deze uitwisseling vindt het gesprek hierover plaats.
Indien de voorstellen leiden tot aanpassingen in de Verordening Raadswerk, zal dit via het Presidium ter
vaststelling worden aangeboden aan de raad.
45 min Gesprek voor traject Politiek Actief in Leusden
Gespreksleider Pouwels,
griffier Van Dijk
Omschrijving: met vertegenwoordigers uit de fracties gaat Karolien Pouwels in gesprek om ideeën op te
halen voor een traject tot aan de zomer dat inzet op het werven van nieuw politiek talent. Deze wordt
niet uitgezonden.
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