
UITWISSELING  
Conceptagenda       8 september 2022

Tijdens de Uitwisseling licht het college de raad in over actuele ontwikkelingen. 
Raadsleden en college kunnen met elkaar in gesprek. 
Live-meekijken met de Uitwisseling kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

20.00 uur Contouren begroting 2023-2026 (60 minuten)

Voorzitter: Griffier: van Dijk
Portefeuillehouder: Vos Ambtenaren: Smals

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2022 op 23 juni jl. heeft het college toegezegd de raad 
tussentijds te informeren over de te maken keuzen voor de begroting 2023-2026 via een informatie 
uitwisselingsavond. Normaal gesproken worden de te maken keuzen voor de begroting vooraf 
vastgesteld door de raad via de kadernota in de periode voor het zomerreces. Dit jaar was hier geen 
gelegenheid toe. Deze uitwisseling op 8 september beoogd dit gemis enigszins te compenseren. Deze
avond is informerend, er worden geen besluiten genomen door de raad. De raad krijgt een indruk wat 
hij kan verwachten in de begroting 2023-2026, waarover hij in de novemberraad zal besluiten. 

Tijdens de uitwisseling op 8 september wordt het geactualiseerde begrotingsresultaat inclusief de 
effecten uit de meicirculaire getoond. Er wordt ook een prognose gegeven van het begrotingsresultaat 
inclusief de financiële effecten uit het concept College Uitvoerings Plan (CUP) en het beoogde nieuw 
beleid. Nieuw beleid betreffen onderwerpen die (inhoudelijk en financieel) nog geen deel uitmaken van
de begroting, maar na het raadbesluit wel. Het voorgestelde nieuw beleid wordt in detail getoond, 
inclusief bijlage 1 uit de voorjaarsnota 2022. Het concept CUP zal op hoofdlijnen worden 
gepresenteerd. Het definitieve Cup als bijlage bij de begroting worden bijgesloten. Daarnaast wordt op
8 september stilgestaan bij relevante risico’s en onzekerheden bij de aanstaande begroting. Na de 
uitwisseling op 8 september vindt de formele behandeling van de begroting in het college plaats op 20 
en 27 september. Hier kunnen nog wijzigingen uit voortkomen. Op 4 oktober wordt de begroting 
aangeboden aan het presidium ter verdere behandeling in de raad.

21.00 uur RIB en A stukken (30 minuten)

Vanaf 21.00 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: [vullen ] ; Griffier: [ invullen ]  

Onderwerpen RIB [invullen nummer RIB ] Reeds geagendeerd op

Doornseweg 29b

Verkoop Twijnderij 32
Realisatie Hulpdienstencluster (HDC)
Jaarverslag adviescie bezwaarschriften 2021 en 
overzicht verzoekschriften
Nationale ombudsman 2021
Voortgang ondernemersbijeenkomsten
Maak werk van zon op bedrijfsdaken – tweede fase 
gestart!
Wijkaanpak
Samen van het gas, kansen voor kleinschalige 
collectieven?

1

https://gemeentebestuur.leusden.nl/


GO sharing in Leusden
Voorbereiding nieuwe OV-concessie provincie Utrecht 
en consequenties
Verleende omgevingsvergunningen afwijking van het 
bestemmingsplan
Jaarverslag 2020 en 2021 Uitvoeringsprogramma 2022 
Vergunning, Toezicht en
Handhaving
Nieuwe Sanitatie in Mastenbroek 2
Princenhof
Maanweg 26- WSL Project Woondroom
Resultaat selectiefase Inkoop jeugd en Wmo 2023 regio
Amersfoort
Convenant Samen zorgen voor de Jeugd 2022
Deltaplan Jeugd Leusden 2022 - 2023
Toezicht informatie Kinderopvang 2021 Leusden
Acties omtrent LHBTI in 2022

Lijst A [29 september 2022]  
(aangevuld van 1 juli tot en met 5 september)

5-7-2022 Memo meicirculaire 2022 
14-7-2022 Memo aan de raad Infoblad  over Inkoop 2023 Sociaal Domein 
14-7-2022 Memo aan de raad uitwerking motie vreemd CU-SGP SP Nationaal programma Landelijk 
Gebied
18-08-2022 Beantwoording schriftelijke vragen energietransitie nav tussenbalans (kennisnemen)
18-08-2022 Beantwoording schriftelijke vragen waterwinning de Glind (kennisnemen)
24-08-2022 Memo Verlenging gebruik schoollocatie aan de Lingewijk (kennisnemen) 
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