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Behandelaar Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

Aangenomen moties
2018-06 13-sep-18 Motie 6.11 Duurzame 

bovenwijse voorzieningen

Verzoekt het college:

• in de nota aan te geven dat de voorzieningen klimaatrobuust gemaakt kunnen 

worden;

• hierbij de aspecten hitte, waterkwantiteit en waterkwaliteit, biodiversiteit ten minste 

meeneemt;

• de uitkomsten van de hittestresstest hierbij te betrekken;

• zo mogelijk de kosten hiervoor op te nemen in de nota;

2018-05 13-sep-18 Motie 6.9 Manifest "oog voor 

elkaar"

Verzoekt het college:

• het “manifest oog voor elkaar” of de intentie van het manifest onderdeel van de 

aanpak verward gedrag te laten zijn;

• de komende jaren de samenleving informeert over omgaan met verward gedrag en 

scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengt;

2018-04 13-sep-18 Motie 6.2 afschaffen 

hondenbelasting

Roept het college op om:

voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 in maximaal 10 jaar, 

gefaseerd, af te schaffen;

2018-03 13-sep-18 Motie 6.1 Sturingsinformatie 

m.b.t. formatie gemeentelijk 

apparaat

Draagt het college op:                                                                                 • de raad 

periodiek, minimaal jaarlijks, te voorzien van informatie waarmee hij kan sturen op de 

balans tussen prestatie-indicatoren, kosten en risico’s ten aanzien van de formatie;

2018-02 12-jul-18 Motie vreemd - meer inzet op 

middensegment 

huurwoningen

Verzoekt het college:

1. de mogelijkheden voor gemeenten om meer huurwoningen in het middensegment 

te realiseren in kaart te brengen voor Leusden;

2. deze mogelijkheden zo snel mogelijk in praktijk te brengen in Leusden;

3. de raad te informeren over de voortgang hierover

Van Beurden W. v.d. Bedem Het in kaart brengen van de instrumenten is uiterlijk eind september  afgerond.  

In het CUP (7.1) is aangegeven dat we de kwalitatieve en kwantiatieve behoefte 

aan woningen permanent gaan monitoren. Zodra inzicht is in de behoefte aan 

middeldure huurwoningen worden voorstellen gedaan de daarvoor geeigende 

instrumenten daarop in te zetten. 

2018-01 7-jun-18 Motie vreemd - continuïteit 

wooninitiatief "De Grasboom"

Verzoekt het college:

uiterlijk in september 2018 een oplossing aan de raad te presenteren waarbij alles in 

het werk wordt gesteld  de  continuïteit van het wooninitiatief ook na afloop van het 

jaar 2018 voort te zetten;

Van Beurden B. Harmsen Proces met de Grasbomen om tot een 

oplossing te komen loopt

Hier wordt aandachtr aan besteed in de RIB van september (resultaat van de 

overleggen)

45 6-jul-17 Motie 4.8 - Wachttijden 

reguliere jeugdzorg

Verzoekt het college:

• Intensief te sturen en te interveniëren op de wachttijden, zodanig dat landelijk 

geaccepteerde normen worden behaald.

• De raad elk kwartaal te informeren over de wachttijden en de voortgang, totdat de 

normen structureel worden behaald. 

Kiel Presidium 

verzoekt hier 

een datum voor 

af te geven. 

Opnieuw toegevoegd; presidium 30 januari 

2018.

In een memo is opgenomen hoe het college omgaat met deze motie. De memo 

is 22 mei verstuurd aan de griffie. De motie is in juni 2018 de status van 

'afgedaan' gegeven omdat het college toezegt de raad 2 maal per jaar te 

informeren in de raadsmonitor. 

39 15-jun-17 Motie vreemd - advies Syntus 

vervoersplan

Verzoekt het college: 

1. aan Syntus inzake het concept-vervoerplan 2018 namens de gemeenteraad te 

adviseren dat er (weer) een lijnennet wordt gerealiseerd, dat wordt gekenmerkt door 

een evenwichtige mix van een verbindend en ontsluitend net, overeenkomstig de 

oude lijnen 77 en 78 (desnoods in een iets lagere frequentie) en met inachtneming 

van de vervoersbehoefte inzake bedrijventerrein De Horst;

2. aan Syntus te verzoeken met een vertegenwoordiging van college en raad en 

relevante belangengroeperingen in gesprek te gaan over de mogelijkheden hiertoe 

vóórdat het vervoerplan bij de provincie wordt ingediend;

3. de gedeputeerde in cc te informeren over bovengenoemd advies en verzoek.

Vos Izaak Boone Begin maart 2018 hebben Gedeputeerde 

Staten ons een brief gestuurd met de 

kernboodschap dat het voor de provincie 

niet mogelijk en niet wenselijk is om in te 

gaan op de door de gemeente gewenste 

wijziging van de lijnvoering. Tevens wordt 

aangetekend dat de onderhandelingen over 

een mogelijke pilot worden aangehouden 

en dat de provincie samen met Leusden op 

zoek wil naar maatwerkoplossingen voor 

kwetsbare reizigers.

Op 22 maart heeft uw raad een brief naar GS gestuurd waarin de oproep wordt 

gedaan te bevorderen dat de jurist van de gemeente en de jurist van de 

provincie op korte termijn in een open dialoog met beschikbaarheid van alle 

gegevens proberen tot een eensluidende conclusie te komen met betrekking tot 

de aanbestedingsrechterlijke kant van de door Leusden voorgestelde 

alternatieve lijnvoering. In dezelfde brief wordt tevens aangedrongen op een 

gesprek met de nieuwe gedeputeerde de heer D. Straat. Op deze brief is op 9 

april een reactie ontvangen. Kernboodschap daarin is dat de provincie het niet 

mogelijk acht en ook niet wenselijk vindt om in te gaan op de de gemeente 

gewenste wijzigingen van de lijnvoering. 

Verder hebben wij Syntus (opnieuw) gevraagd om in het vervoerplan voor het 

jaar 2019 rekening te houden met de bij herhaling geuite Leusdense wensen.  

Op 8 mei heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen de wethouders Vos 

en Van Beurden enerzijds en gedeputeerde Straat waarin de inhoud van de brief 

van 9 april centraal stond. 

Door de gedeputeerde werd afhoudend gereageerd op de gemeentelijke wens 

om de bussen weer door de woonwijken te laten rijden. 

Wat nog wel een bespreekbare optie lijkt te zijn is een pilot waarbij het zuidelijk 

deel van Leusden-centrum (de oude route van lijn 77) alleen overdag in een 

halfuurdienst wordt gereden. Hier willen we graag een vervolg aan geven. In dat 

kader zal het kostenaspect zeker aan de orde komen. 

Via een memo zullen wij de raad binnenkort uitgebreider over dit onderwerp 

informeren. 

In september 2018 heeft u van ons een memo ontvangen waarin u heeft kunnen 

lezen dat de provincie Utrecht als concessieverlener en Syntus als 

concessiehouder geen gehoor hebben gegeven aan ons verzoek om de 

lijnvoering van het openbaar busvervoer in/door Leusden in 2019 in de door de 

gemeente Leusden gewenste zin te wijzigen. 

Verder hebben wij u laten weten dat wij uw raad niet zullen voorstellen  om € 

125.000,- beschikbaar te stellen voor de eerder door de provincie aangeboden 



36 10-11-2016 Begroting 2017-2020  1. voor wat betreft het probleem van het ontbreken van goede 

onkruidbestrijdingsmiddelen mee te participeren in bovengemeentelijke  (of VNG) 

initiatieven die er zijn;

2. gezamenlijk met andere gemeenten op zoek te gaan naar efficiënte en 

milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen;

3. indien nodig ook Leusden te laten participeren in proefprojecten.

Vos C. Bolscher landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. 

Op dit moment zijn er nog geen goede 

alternatieven voorhanden. Ook in een 

aantal pilots is nog geen zicht op concrete 

resultaten. 

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen de raad informeren als er 

concrete resultaten zijn te melden.

Toezeggingen groen is nieuw; 

rood is verwijderen

R=Raad;

I=Info; 

P= presentatie
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r 27-sep-18 Voorber.kosten Ruimtelijke 

projecten

Wethouder Vos zegt toe om bij nieuwe ontwikkelingen deze toe te laten voegen aan 

de nu voorliggende lijst. 

Vos

r 27-sep-18 Ontw.BPL 't Spieghel Wethouder Van Beurden zegt toe om de aarden wal groen en ecologisch aan te 

leggen. 

Van Beurden

i 6-sep-18 RV Verlengen beleidskader 

Sociaal Domein 2017-2018 Wethouder Van Beurden zegt toe binnenkort (uiterlijk in het vierde kwartaal van dit 

jaar) met de processtappen omtrent de samenlevingsakkoorden te komen. 

Van Beurden De aanpak van de Samenlevingsakkoorden wordt geagendeerd voor de 

Uitwisseling van oktober/ november. 

u 6-sep-18 Uitwisseling over  scenario's 

De Korf

Wethouder Kiel zegt toe De Tuin voortaan actief te betrekken. 

Wethouder Kiel zegt memo toe over de noodzaak van sporten en 

bewegingsonderwijs in relatie tot de voorzieningen in de Korf. 

Wethouder Kiel zegt toe in een later stadium terug te komen op het 

aansprakelijkheidsvraagstuk

Kiel Memo over noodzaak sporten en bewegingsonderwijs is aangeleverd voor de d 

lijst college dd 18 september.  De Tuin zal actief worden betrokken. 

r 12-jul-18 Actualiteiten Wethouder Van Beurden zegt toe de raad na 28 augustus te informeren over de 

aanvraag in Regio Amersfoort-verband naar beschikbare middelen Schouten voor 

sterke regio’s. 

Van Beurden derde kwartaal D. Stolker/H. 

Boer

Na 28 augustus zal hier meer over bekend zijn. De raad zal middels een 

separaat memo worden geinformeerd. 

r 12-jul-18 Wijziging APV art. 2.79 Burgemeester Bouwmeester zal de raad periodiek rapporteren over de toepassing 

van art. 2.79 APV.

Bouwmeester H. Turk Deze wordt ingepland in de agenda van de Uitiwsseling voor 2019. 

i 28-jun-18 RV Wijziging APV Leusden 

art 2:79 Woonoverlast

Als APV is ingevoerd treedt burgemeester in overleg met fractievoorzitters over hoe 

de raad wordt meegenomen.

Bouwmeester

i 28-jun-18 RV Kredietbesluit 2e en 3e 

fase Hart van Leusden

Wethouder Kiel ziet toe op goede communicatie over de plannen naar de  inwoners. Kiel C. Rotgans Begin september gaat er een nieuwsbrief uit met informatie over de 

werkzaamheden. Half september zal een informatie- avond worden gepland 

waar bewoners en ondernemers worden bijgepraat over de geplande 

werkzaamheen van fase 1 Hart van Leusden. Voor fase 2 en 3 is al eerder keren 

een voorlichtings- en inloopavond gehouden over de planontwikkeling. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder Vos stuurt de raad een overzicht met destijds begrote kosten 

samenwerking BNLP, de situatie nu en de verwachte cijfers. 

Vos P. Koops In de RIB van oktober zal de raad hierover geinformeerd worden. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder van Beurden informeert de raad over de warmtemaatregelen op de 

schoolpleinen, en evalueert met de scholen of deze maatregelen voldoende werken. 

Van Beurden K. van Dijk In september zal de raad middels een memo geinformeerd worden. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Bij het RV Krediet Berkelwijk (gepland in het najaar) wordt het voorontwerp 

meegestuurd. Wethouder van Beurden zegt toe daarbij de raad specifiek te 

informeren over de buitenruimte en de klimaatmaatregelen. 

Van Beurden najaar K. van Dijk Bij de behandeling van het Raadsvoorstel in september wordt de raad 

geinformeerd over de ambities met betrekking tot de klimaatinstallaties (gasloos 

en minimaal BENG - bijna energieloze gebouwen) en het proces en de verdere 

uitwerking met betrekking tot de buitenruimtes. 

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder van Beurden zegt toe zichtbaar te maken voor de raad welke besparingen 

de Led-verlichting opleveren voor de energierekening. 

Van Beurden najaar

i 28-jun-18 RV Jaarrekening 2017 Wethouder Vos zegt toe in het vervolg in de jaarstukken inzichtelijk  te maken over 

welk jaardeel de stukken gaan, wanneer dit niet het hele jaar betreft. 

Vos Dit is geborgd in de ambtelijke organisatie. 

i 28-jun-18 RV Voorjaarsnota 2017 Wethouder van Beurden neemt in de evaluatie afvalverwerking een paragraaf met de 

hoeveelheid dumping van afval op. 

Van Beurden voorjaar 2019 H.Boer Deze informatie komt in het eerste halfjaar 2019. 

i 28-jun-18 RV Voorjaarsnota 2017 Wethouder Vos zegt toe te onderzoeken welke financiële risico ‘s de digitale 

archiefdienst met zich meebrengt, de raad over de uitkomsten te informeren en dit zo 

nodig mee te nemen in de risicomonitor.

Vos is opgenomen in de risicomonitor. 

i 28-jun-18 RV Voorjaarsnota 2018 Wethouder Vos zegt toe schriftelijk de vraag van dhr. Van den Brink te beantwoorden 

over de aanschaf van doelkussen voor de hockeyclub.

Vos J. Nijdeken De vraag was of het aanschaffen van materiaal zoals doelkussens en  

smoornetten een taak van de hockey vereniging is of van de gemeente. 

Antwoord is gemaild aan de griffier met het verzoek deze aan de heer Van den 

Brink te doen toekomen.

u 14-jun-18 RIB - Voortgang renovatie 

Hamershof

Wethouder Kiel laat mogelijkheden openbare toiletten uitrekenen en legt opties voor 

aan de raad. 

Kiel C. Rotgans

r 7-jun-18 Actualiteiten Wethouder van Beurden zegt toe de problemen rondom afvalinzameling (files bij de 

inzameling, betalingsproblemen met sommige bankpassen, dumpen van afval in 

containers in het buitengebied) mee te nemen in de evaluatie afvalinzameling en hier 

in september de raad over te informeren. 

Van Beurden H. Boer In de eerste helft van 2019 , na het eerste volledige kalenderjaar Nieuwe 

inzamelen met diftar, wordt een evaluatie uitgevoerd, waarna de raad 

geinformeerd wordt. In de RIB van september 2018 wordt de raad geinformeerd 

over de aanpak van de opstartproblemen / kinderziektes bij de toegang tot de 

milieustraat.

I 24-mei-18 Verbonden partijen Burgemeester Bouwmeester de raad te informeren over de rol van politie en 

brandweer in het vervolg van de plaatsing AED’s/hartslag.nl.  

Bouwmeester P. Folkerts



u 17-mei-18 A-stukken 26 april A.4 memo college zienswijzennota instelling parkeerschijfzones Hamershof, 

voorgenomen formele verkeersbesluit (waarin de overgenomen zienswijzen zijn 

verwerkt) en afschrift brief aan indieners zienswijzen

Wethouder Kiel informeert raad over status van het verkeersbesluit 

parkeerschijfzones. 

Kiel I.Boone Het collegebesluit over de instelling van blauwe zones in de Hamershof heeft 

geen externe werking. Volgens het bestuursrecht is een besluit pas een formeel 

besluit nadat het op de wettelijk voorgeschreven wijze openbaar bekend is 

gemaakt. En dat is met dit blauwe zonebesluit nog niet gebeurd; het 

verkeersbesluit is dus (nog) niet in de Staatscourant gepubliceerd. Dit houdt 

tevens in dat er niets hoeft te worden ingetrokken. De bewoners die een 

zienswijze hadden ingediend hebben een brief ontvangen waarin wordt 

meegedeeld dat dit onderwerp over de zomervakantie heen wordt getild. Eind 

september heeft u een memo ontvangen waarin wordt gemeld dat een 

compromis is bereikt met betrekking tot de parkeerregulering in het 

ondergedeelte van de grote parkeervoorziening bij het politiebureau. De 

noordelijke helft van dit onderdek wordt aangewezen als blauwe zone. De 

andere helft blijft vrij parkeren. Hiermee kan in voldoende mate aan de bezwaren 

van de bewoners tegemoet worden gekomen. Het formele verkeersbesluit tot 

instelling van blauwe zones is aangepast. Al degenen die in het voortraject een 

zienswijze hadden ingediend hebben een brief gekregen waarin de wijziging in 

het onderdek wordt toegelicht. In oktober wordt het verkeersbesluit op de 

voorgeschreven wijze in de Staatscourant gepubliceerd. Daadwerkelijk invoering 

is voorzien in het voorjaar van 2019. Dit willen wij in zorgvuldig overleg met 

bewoners en winkeliers introduceren. 

u 17-mei-18 A-stukken 8 maart A.8 memo college toelichting financieel kader Huis van Leusden

Wethouder van Beurden gaat na wanneer het onderzoek naar de 

asbestverwijderingskosten is afgerond. 

Van Beurden 

('18)

P. v.d.Heijden Loopt, uiterlijk 15 juni 2018 (overdracht 

casco aan de gemeente) is hier  

duidelijkheid over. 

IIn het onderdeel Huis Van Leusden in de komende RIB wordt onderstaande 

alinea opgenomen: Het oude gemeentehuis is destijds overgedragen aan Zenzo-

Lithos inclusief dekkende asbestinventarisatie. Hiermee werd Zenzo-Lithos 

eigneaar van het pand. Tijdens de sloop is asbest aangetroffen op onvoorziene 

plekken. Zenzo-lithos heeft voor het verwijderen hiervan extra kosten gemaakt 

en legde een hiervoor een claim bij de gemeente Leusden. Uit een juridische 

toetsing bleek dat de gemeente geen juridische verplichting heeft om deze 

kosten te dragen. 

In goed overleg met Zenzo-Lithos is nu overeengekomen dat de gemeente 

onder finale kwijting maximaal 25% (zijnde 15.000 euro) bijdraagt in de extra 

kosten die zijn gemaakt door Zenzo-Lithos voor het verwijderen van het 

onvoorziene asbest tijdens de sloop van het oude gemeentehuis. De claim die 

Zenzo-Lithos bij de gemeente Leusden had neergelegd, een mogelijke gang 

naar de rechter en het bijbehorende financiële risico zijn hiermee van tafel.

l. 

u 17-mei-18 A-stukken 8 maart A.3 beantwoording schr. vragen fractie VVD brandbrief van de Grasboom

Wethouder Van Beurden zegt toe de raad te informeren na “de zachte landing” van 

de nachtzorg . Tevens informeert hij raad over de status van het overleg van 17-5-

2018 (hij was er niet bij aanwezig). 

Van Beurden 

('18)

B.Harmsen Proces met de Grasbomen om tot een 

oplossing te komen loopt

In de RIB van september is dit opgenomen. 

u 17-mei-18 A-stukken 8 maart A.5 memo college toezegging raadsvraag Passend onderwijs en thuiszitters

Wethouder Van Beurden informeert raad via RIB met welke frequentie deze cijfers 

worden opgesteld. 

Van Beurden 

('18)

eerst volgende 

RIB

A. 

Maarschalkerwe

erd

heeft plaatsgevonden. 

u 17-mei-18 A-stukken 8 maart A.6 raadsinformatie verleende omgevingsvergunningen 2018-01

Wethouder Vos zegt toe mogelijkheid te onderzoeken om te komen een actueler 

overzicht in de RIB.

Vos 10-7-1905 J. Bunnik Eens per kwartaal komt een bericht in de RIB met de verleende 

omgevingsvergunningen op basis van de algemene verklaring van geen 

bedenkingen.

r 1-feb-18 Oprichten coöperatie GGDrU Toezegging wethouder Overweg: 

Binnen de systematiek van GGDrU is het haast onmogelijk om de raad middels 

schriftelijke rapportages geïnformeerd te houden over het digitaal dossier. Hij zegt toe 

dat de directeur GGDrU in juni de voortgang komt toelichten. Verder zal hij de raad 

actief informeren uit algemeen bestuur van GGDrU.

Kiel planning volgt Simone 

Rijneveld

De directeur van de GGDrU heeft in de Uitwisseling van september een 

toelichting gegeven. 

u 16-okt-17 Beleid cultureel erfgoed Toezegging wethouder Van Beurden om in het raadsvoorstel ook een publieksversie 

van de cultuurhistorische waardekaart en van het parapluplan mee te nemen. 

Van Beurden laatste kwartaal 

'18

D Vader Voor de ontwikkeling van een digitale en 

interactieve publieksversie zal aan de raad 

middels nieuw beleid in 2018 een bedrag 

tussen de 10-15.000 euro worden gevraagd 

Er wordt gekeken hoe dit vormgegeven kan worden. Informatie hierover volgt.

r 6-jul-17 RV Voorjaarsnota 2017 Raad spreekt uit volgend jaar te streven naar samenleving aan tafel bij voorjaarsnota. Raad/Presidium mei/juni 2018 Griffie Voorstel aan Presidium: opdracht aan 

nieuwe raad om deze wens uit te werken. 

Wellicht is combinatie mogelijk met de 

uitkomsten van de evaluatie Samenleving 

Voorop

Laten staan als reminder. 

r 6-jul-17 RV Jaarrekening 2016 Wethouder Dragt zegt toe voor volgend jaar de communicatie scherp in de gaten te 

houden en in te zetten op verbetering. 

Wethouder Dragt zegt overzicht toe van bij en aframingen (inzake niet gehaalde 

taakestellingen).

Vos mei/juni 2018 Jeanet Meesen De jaarstukken 2017 zijn in concept 

gereed. Aanbiedingsbrief is aangepast. 

Overzicht monitor bezuinigingen is 

opgenomen in de app bij de tegel 

Alg.dekkingsmiddelen.

De jaarstukken worden dit jaar voor de 1e keer via de begrotings-app 

(pepperflow) aangeboden. Raadsvergadering juli 2018.

r 15-jun-17 RV Wijz. Verordening Wmo wethouder Overweg zegt toe om de raad te informeren over het vakantiegeld, 

reiskosten en administratieve lasten.

Van Beurden Deze toezegging gaat over de opbouw kosten Wmo. Dit is behandeld in de 

memo die geschreven is over de huishoudelijke hulp aan de raad. Dit is memo 

A3 ingekomen stukken raad 5 juli. 

P 2-2-2017 Presentatie Werk&Inkomen Wethouder Dragt zegt toe paragraaf lokale initiatieven uit te breiden. Kiel volgende 

monitor
Dit betrof een paragraaf in de separate rapportage Werk en Inkomen. Informatie 

over Werk en Inkomen wordt in principe integraal opgenomen in de rapportage 

Sociaal Domein. Er zal worden gezocht naar de wijze waarop de raad 

geïnformeerd kan worden over de lokale initiatieven. De volgende monitor 

verschijnt in december 2018. 



Schriftelijke vragen
Datum Fractie Onderwerp Verantwoordelij

k

(plannings-(

datum

Behandelaar Ruimte voor opmerkingen Wijze van afhandeling

10-9-2018 ChristenUnie-SGP Bereikbaarheid Leusden 9 okt. memo per 11-9-2018


