Monitor bestuursopdrachten CUP 2018 - 2022
(nr. 2, april 2020)
Hierbij treft u aan de tweede monitor van het CUP 2018-2022.
Deze monitor geeft op hoofdlijnen de stand van zaken weer per voorjaar 2020.
Het overzicht beoogt in één oogopslag zichtbaar te maken hoe de uitvoering van het CUP er momenteel voorstaat.
Met behulp van de kleuren geel, oranje en groen wordt een duiding gegeven van het stadium waarin de voortgang verkeert.
Daar waar bij het betreffende onderwerp sprake is (geweest) van een afzonderlijk raadsvoorstel, is in de betreffende kolom
een kruisje geplaatst (x).
Daar waar ten opzichte van de vorige monitor nr. 1 de kleur is gewijzigd (van geel naar oranje, of van oranje naar groen), is dit
aangegeven met een pijltje naar rechts (→).

bijlage 1 bij Kaderbrief 2021

Monitor bestuursopdrachten CUP 2018 - 2022
(nr. 2, april 2020)

Stadium / voortgang:
: dit is nog niet in uitvoering genomen of verkeert in beginstadium
: is in uitvoering genomen
: is uitgevoerd, en heeft (indien van toepassing) structurele inbedding gekregen in de beleids- en bedrijfsvoering
2018 2019 2020 2021 2022
1. Bestuur en dienstverlening
1.1
Doorontwikkeling sturing en control
1.2

Met de raadswerkgroep P&C is gekozen voor doorontwikkeling van instrumenten
volgens een top 5 van aanbevelingen. Deze worden in 2020 uitgewerkt.
Er is op diverse terreinen ruimte voor initiatieven en partnerschap. Dit zien we
duidelijk terug in tijden van corona (bijv. initiatieven onderwijs, kinderopvang, zorgen welzijnspartijen) waar de gemeente partner is, bij sport (sportakkoord) en
samenlevingsakkoorden. Het recht om uit te dagen is uitgedragen.

→

Initiatieven van inwoners

2. Veiligheid
2.1
Veiligheid

x

3. Sociaal Domein (Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Onderwijs)
3.1
Transformatie in Sociaal Domein
3.2

Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein

3.3

Inkoop Sociaal Domein

3.4

Extra focus op jeugd

3.5

Integrale Kindcentra

3.6

Positieve gezondheid en zorg

3.7
3.8

LeusdenFit
Signalering van armoede

4. Duurzaamheid
4.1
Transitieagenda energie
a. Samenlevingsakkoord Transitieagenda Energie
b. Warmteplan
c. Duurzame organisatie, de gemeente als voorbeeld
d. Versnelling Leusden energieneutraal en gasloos
e. Energieloket en Energiehuis

x

x

x

x

→
→

Het integraal veiligheidsbeleid en Bibob beleid zijn in voorbereiding.

Met de vaststelling van het beleidskader en uitvoeringsplan is richting gegeven en
is dit in uitvoering genomen.
Akkoorden zijn met samenleving uitgewerkt en zijn/worden stapsgewijs omgezet
in activiteiten.
Er is focus op transformatie en kostenbeheersing (met behoud van kwaliteit) bij
zowel regionale inkoop (2021) als lokale subsidieverlening.
Met de vaststelling van het beleidskader en uitvoeringsplan is richting gegeven en
is dit in uitvoering genomen.
IKC Berkelwijk wordt zomer 2020 opgeleverd. Voorbereiding van renovatie en
uitbreiding Montessori Kind Centrum en nieuwbouw IKC Groenhouten zijn in volle
gang. Inhoudelijke samenwerking in de keten is deel van het samenlevingsakkoord.
Met de vaststelling van het beleidskader en uitvoeringsplan is richting gegeven en
is dit in uitvoering genomen.
Loopt samen op met het sportakkoord, is ingebed bij Lariks en buurtsportcoaches.
Met de vaststelling van het beleidskader en uitvoeringsplan is richting gegeven en
is dit in uitvoering genomen.

x

x
→

→

Opmerking/toelichting

x

De werkwijze uit het energieakkoord is grotendeels geïmplementeerd.
De voorbereidende verkenningen zijn afgerond en worden samen met de aanpak
met de raad gedeeld waarna de Transitievisie Warmte in 2020 wordt opgesteld.
Verduurzaming is in het vastgoedbeleid en facilitair beleid geïntegreerd.
Dit is door integratie in het RES-proces in een versnelling terecht gekomen.
Het Energieloket is operationeel, de werkwijze van het Energiehuis is
geïmplementeerd in projecten zoals wijk aanpak Rozendaal en LED voor

2018 2019 2020 2021 2022
4.2

Duurzame mobiliteit
→

4.3

Laadpalen zijn binnen projecten geborgd, in 2020 vindt intensiveringsslag plaats.
De voorbereiding van een Mobiliteitsplan is gestart. Na aantal consultatierondes
wordt deelnota 1 (kernopgaven en ambities) in mei 2020 aan de raad aangeboden.
De optimalisatie van de papierinzameling is nog in voorbereiding.

x

Afval

5. Financiën
5.1
Nota bovenwijkse voorzieningen
a. Nota kostenverhaal
b. Nota bovenwijkse voorzieningen

x

Het onderdeel kostenverhaal is uitgevoerd (raad juni 2019).
De middelen in fonds bovenwijks zijn naar verwachting toereikend om de
benodigde investeringen voor infrastructurele verkeersmaatregelen in deze
bestuursperiode te kunnen uitvoeren.

6. Sport en cultuur
6.1
Stimuleren initiatieven sport en welzijn
6.2

Onderhoud sportomgeving

6.3

Parkeren bij sportfaciliteiten

Het sportakkoord is gesloten. In nauwe samenwerking met het platform is een
sportmakelaar aangesteld.
Door personele wisselingen is dit afgelopen periode blijven liggen. Het 'schoon
belonen' wordt weer op de agenda gezet in het overleg met sportverenigingen.
Parkeerterrein Klettersteeg is heringericht plus 10 extra parkeerplaatsen. De
fietsinfrastructuur op sportpark Achterveld is geoptimaliseerd. Gebruik
parkeerplaatsen Bavoortseweg is verbeterd door instelling eenrichtingsverkeer.
Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven zijn per april 2019 door de raad gewijzigd
zodat extra culturele activiteiten financieel ondersteund kunnen worden.

→
6.4

Een bruisend en leuker Leusden

7. Ruimte en wonen
7.1
Realiseren woningbouwprogramma
7.2
Nieuwe woningbouwlocaties
7.3
Omgevingsvisie landelijk gebied
7.4
7.5
7.6

Omgevingsvisie stedelijk gebied
Andere planopzet Tabaksteeg-zuid
Openstellen Leusderheide

7.7

Invoeren Omgevingswet

x

x
→

9.3

Doorontwikkeling winkelgebieden

9.4

Versterken economische positie en ondernemerscultuur

→

x

→

x

→
x

8. Beheer openbare ruimte
8.1
Onderhoud buitenruimte
8.2
Evaluatie onderhoud buitenruimte
9. Economie
9.1
Vestigingsmogelijkheden bedrijven
9.2
Kantorenlocatie De Horst

x

x

In 1e kwartaal 2021 wordt een voorstel voor update van de Woonvisie voorgelegd.
In 2020 ontvangt de raad een voorstel.
Continue proces. Uitvoeringsprogramma is door het college vastgesteld.
Herziening inhoud visie wordt in 2021 verwacht.
Continue proces. Uitvoeringsprogramma is door het college vastgesteld.
De verkenning wacht op instemming raad met groen inrichtingsplan Langesteeg.
Defensie studeert op toekomstige ontwikkeling van Leusderheide en omgeving.
Gemeente is betrokken en werkt via die boeg aan gedeeltelijke openstelling.
Leusden bereidt zich op de wet voor met een programma waarin verschillende
sporen en deelprojecten in samenhang worden uitgevoerd (zie RIB 2020-04).

Een nieuw contract voor onderhoud buitenruimte wordt in 2020 ontwikkeld.
Dit is besproken tijdens de Uitwisseling van 9 mei 2019.

→

Opstellen van transformatiestrategie kantoren is in uitvoering.
Dit is in uitvoering. Voortgang is afhankelijk van initiatieven Bedrijvenvereniging
Leusden Noord. De focus ligt op energietransitie en duurzame mobiliteit.
Openbaar gebied is nagenoeg afgerond. Samen met ondernemers en
vastgoedeigenaren wordt gewerkt aan een (ruimtelijke) visie op doorontwikkeling
van een compact dorpshart.
Convenant met Economic Board Utrecht is in uitvoering. Accountmanagement
voor bedrijven is een continue proces.

2018 2019 2020 2021 2022
9.5

Leusden op de kaart

De beleidsvisie is vastgesteld. Leusden heeft deelgenomen aan de verkiezing voor
Fietsstad van het jaar en daarmee veel publiciteit gegenereerd.

x

10. Verkeer
10.1
Openbaar vervoer

10.2

Entree van Leusden

10.3

Snelle fietsroutes

10.4

Verbeteren doorstroming verkeer

→

Conclusie
Nagenoeg alle bestuursopdrachten (kleur oranje en groen) zijn in uitvoering.

x

x

Dit is een blijvend aandachtspunt. Terugkeer van oude lijnen is binnen de huidige
concessie geen optie. We zijn in gesprek met provincie over maatwerkoplossingen
voor oudere c.q. minder vitale reizigers.
Heeft een minder hoge urgentie. Momenteel ligt prioriteit bij de Randweg ter
hoogte van nieuwbouw AFAS.
In regionaal verband wordt onderzoek gedaan naar potentieel snelle
fietsverbindingen. Provincie Utrecht is trekker. Accent ligt op
gemeentegrensoverschrijdende routes. Route langs Pon-lijn is geen optie.
Dit wordt nader uitgewerkt in het in voorbereiding zijnde Mobiliteitsplan.

