Begeleidend schrijven bij de planningskalender
Zaaknummer
: 2292593
Documentnummer : 2292599
Inleiding
Bijgevoegd treft u de planningskalender 2020-02 aan voor de raadhuispleinbijeenkomsten van 20
februari en 12 en 19 maart 2020.
Beoogd resultaat
Via de planningskalender de raad de mogelijkheid bieden om te sturen op de agendering van de
Raadhuispleinbijeenkomsten.
Aanpak/uitvoering
• De planning wordt op maandniveau weergegeven naar De Samenleving, De Informatiebijeenkomst, De Opiniërende Raad en De Besluitvormende Raad.
• De onderwerpen zijn verdeeld naar enkele beleidsvelden. Binnen deze beleidsvelden zijn twee
specifieke thema’s toegevoegd die we nadrukkelijk in beeld willen houden. De opzet bestaat
daarmee uit: Beleidsveld Bestuur, Beleidsveld Ruimte, Beleidsveld Ruimte onderdeel grote
projecten, Beleidsveld welzijn en beleidsveld welzijn onderdeel sociaal domein
• Op de planningskalender worden in ieder geval de onderwerpen opgenomen, waarvan het te
volgen bestuurlijk traject (ook qua planning) bekend is.
• Daarnaast worden ook belangrijke politiek/bestuurlijke onderwerpen opgenomen, waarvan nog
geen concrete bestuurlijke planning beschikbaar is. Deze onderwerpen geven wij als ‘N.t.b.’
(nader te bepalen) weer in de meest waarschijnlijke en realistische maand.
• Tot slot zetten we enkele omvangrijke, bestuurlijk extra relevante onderwerpen die we nadrukkelijk in beeld willen blijven houden in de planningskalender, ongeacht of er wel of niet een
concrete raadsbehandeling in de betreffende periode aan de orde is. Deze onderwerpen zijn
weergegeven onder het kopje “grote projecten” in het beleidsveld Ruimte en het kopje “sociaal
domein” in het beleidsveld welzijn.

Achtergrondinformatie bij onderwerpen op de planningskalender
Beleidsveld Bestuur
Jaarlijks vindt in de raadhuispleinbijeenkomsten de behandeling van de diverse documenten in het
kader van de P&C-cyclus plaats. Deze worden niet nader toegelicht in dit begeleidend schrijven.
Doorontwikkeling P&C-instrumentarium
Het vergroten van de leesbaarheid van de jaarstukken (en de overige P&C-documenten) is een van
de thema’s die we hebben ondergebracht bij het traject doorontwikkeling P&C-instrumentarium.
Zoals al eerder is afgesproken willen we samen met de raad graag verder van gedachten wisselen
over de doorontwikkeling van ons P&C-instrumentarium.
Planning:
De Informatiebijeenkomst van 23 april 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Jaarstukken 2019
De laatste jaren hebben we positieve ervaringen opgedaan met het organiseren van informatiebijeenkomsten voorafgaand aan de raadsbehandeling van begroting en jaarstukken. Zoals
gebruikelijk, wordt de raad na de Informatiebijeenkomst in de gelegenheid gesteld om schriftelijke
vragen in te dienen ter voorbereiding op de bespreking van de jaarstukken in de Opiniërende en
Besluitvormende Raad. In deze raadsvergaderingen zijn ook de accountantsverklaring en het
accountantsverslag aan de orde.
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Planning:
• De Informatiebijeenkomst van 26 mei 2020.
• De Opiniërende Raad van 2 juli 2020.
• De Besluitvormende Raad van 9 juli 2020.
Opmerking:
Betreft een nadere uitwerking in de planningskalender.
Handhavingsbeleid 2020-2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke taak om handhavingsbeleid vast
te stellen. Het huidige beleid loopt van 2016 t/m 2019 en daarom moet het nieuwe beleid in 2019
worden vastgesteld.
In het Handhavingsbeleid 2020-2023 wordt een nieuwe prioritering vastgesteld aan de hand waarvan geconstateerde overtredingen worden beëindigd. Daarnaast wordt bepaald welke handhavingsinstrumenten worden ingezet om naleving van de regels te bevorderen en af te dwingen. Met dit
beleid is het voor zowel de burgers, het bestuur als de ambtenaren duidelijk op welke manier
regels worden gehandhaafd in de gemeente Soest.
Op de raadsinformatieavond wordt de raad geïnformeerd over dit door het college vastgestelde
beleid.
Planning:
• Informatiebijeenkomst van 20 februari 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Nota Lokale heffingen
De Financiële Verordening bepaalt dat vierjaarlijks aan de raad een nota Lokale heffingen aangeboden wordt. De nota behandelt de belastingen en heffingen die al dan niet geheven worden of
zouden kunnen worden. Tevens wordt in deze nota een onderzoek meegenomen naar het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente en de mogelijke keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 14 mei 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 mei 2020.
Opmerking:
Betreft een doorgeschoven planning.
Wijziging APV met betrekking tot geluidsmeting Cabrio
Bij de laatste aanpassing van de APV is er een verkeerde geluidsnorm en meettijd opgenomen.
Reden om de APV op dit punt aan te passen.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp dat deel uit maakt van de raadhuispleincyclus 2020-02.

Beleidsveld Ruimte
Bestemmingsplan Oude Tempel 2019
Op 17 april 2019 heeft de Raad van State het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Oude
Tempel vernietigd. Dit heeft betrekking op de volgende punten:
•
de planologische bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden,
•
de prognose van de verkeersintensiteiten en
•
het akoestisch onderzoek naar aanleiding van de verkeersintesiteiten.
Voor de bescherming van de landschappelijk en cultuurhistorische waarden wordt de plantoelichting, planregels en verbeelding aangepast. Door een extern bureau is op basis van verkeers-
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modelberekeningen een verkeersprognose opgesteld met uitgebreide onderbouwing. Met deze
verkeersprognose is door een ander extern bureau een nieuwe akoestische berekening gedaan.
Daarnaast is onderzocht of er een nieuw onderzoek gedaan moet worden naar de stikstofuitstoot
en hoe daarmee om te gaan gezien de huidige landelijke discussie rondom stikstofproblematiek. Bij
de Raad van State is dit in de vorige behandeling van het bestemmingsplan Oude Tempel niet ter
sprake gekomen.
Het bestemmingsplan Oude Tempel 2019 maakt de bouw van maximaal 300 woningen mogelijk,
rekening houdende met de groene kapstok (beukenlanen) en bosrijke uitstraling van het gebied.
De vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor het Landgoed Oude Tempel is van groot
belang om te voldoen aan de afspraken met de bestuurlijke partners (gemeente Zeist en Provincie
Utrecht) uit het programma Hart van de Heuvelrug. Daarnaast is het toevoegen van woningen aan
Soesterberg van belang voor het in stand houden van het voorzieningenniveau. Sinds de tot standkoming van het programma Hart van de Heuvelrug (2005), de hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst Hart van de heuvelrug (2015) en het Masterplan Soesterberg (2009) wordt uitvoering gegeven aan het realiseren van een groene woonwijk in Soesterberg op het Landgoed
Oude Tempel.
Vanwege de nu nog lopende onderzoeksvragen is het bestemmingsplan naar verwachting klaar
voor behandeling in de Raad van april.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 2 april 2020.
• De Besluitvormende Raad van 8 april 2020.
Opmerking:
Betreft een doorgeschoven planning.
Bestemmingsplan Veldweg 2 B
Bij uitspraak van 19 december 2012 heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan ‘De Eng’ gegrond verklaard en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van 15 mei
2012 vernietigd, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming ‘Bedrijf’ voor het perceel
Veldweg 2 B. Derhalve is het perceel Veldweg 2 B niet voorzien van een actueel juridischplanologisch kader. Dit is niet wenselijk, temeer niet aangezien er de afgelopen jaren diverse handhavingsverzoeken zijn gedaan met betrekking tot dit perceel. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt daarom beoogd om alsnog te voorzien in een actueel juridisch-planologisch kader voor
het perceel Veldweg 2 B, waarmee het bestemmingsplan ‘De Eng’ als het ware wordt gerepareerd
voor dit perceel, rekening houdende met de uitspraak van de Raad van State.
Het ontwerpbestemmingsplan Veldweg 2 B en de daarbij behorende stukken lagen van 31 oktober
2019 tot en met 11 december 2019 ter inzage. Door een belanghebbende is een zeer uitgebreide
zienswijze ingediend.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 2 april 2020.
• De Besluitvormende Raad van 8 april 2020.
Opmerking:
Betreft een doorgeschoven planning.
Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 124
Het verzoek betreft de herontwikkeling van de bestaande kantoorgebouwen aan de Amersfoortsestraat 124 (‘De vijf heren’ ). Deze worden getransformeerd tot woningen omdat de kantoren niet
meer te verhuren zijn als kantoor. Dit leidt tot leegstand en verloedering. De beoogde ontwikkeling
heeft betrekking op de bestaande bebouwing en voorziet niet in sloop en nieuwbouw. Vier van de
vijf kantoorgebouwen worden getransformeerd tot woningen. Hierdoor ontstaan 28 woningen
variërend in grootte van 73 tot 240 m2. Voor één kantoor wordt een wijzigingsbevoegdheid naar
Wonen opgenomen. Deze vijfde blijft bestemd als kantoor en kan in de toekomst eventueel ook
omgezet worden naar wonen of een woon-zorgcomplex voor maximaal 24 woningen of 28 zorgwoningen.
In het kader van de ontwikkelingen zal een herinrichting van het eigen terrein rond de gebouwen
plaatsvinden. Bij drie van de vier gebouwen zal het gaan om koopwoningen. Het vierde gebouw zal
gaan bestaan uit huurwoningen in de marktsector. Hierin wordt geregeld dat er voldoende betaal-
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bare woningen in het plan komen, conform de Nota Wonen. In het gebouw met huurwoningen
komen appartementen variërend in grootte tussen 73 en 80 m2, dus drie woningen per laag.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73
De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de bouw van 2 vrijstaande woningen op het perceel
Wieksloterweg OZ 73 na sloop van de bestaande villa met bijgebouwen. Het bestaande perceel zal
voor de nieuwbouw gesplitst worden, zodat de twee nieuwe vrijstaande woningen elk op hun eigen
perceel gebouwd kunnen worden.
Het bestemmingsplangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Soest. Het plangebied is
ongeveer 2.000 m2 groot. Op het achterste gedeelte van het perceel, geheel tegen de perceelgrens, staat een vrijstaande woning met praktijkruimte waardoor er een bebouwingswand ontstaan
is. De bestaande woning heeft een bouwvlak en aan de straatzijde ligt een diepe tuin met veel
groen. Deze woning en alle andere aanwezige bebouwing op het perceel wordt gesloopt en
daarvoor in de plaats komen twee woningen dichter op de weg waardoor er diepere achtertuinen
en daarmee courante percelen ontstaan. Door het plan wordt aan de Wieksloterweg een kwaliteitsverbetering doorgevoerd, o.a. om de bestaande bebouwing te slopen, het perceel op te schonen en
het verkrijgen van doorzichten. Het doorzicht is op de verbeelding van het bestemmingsplan
expliciet vastgelegd. Om het geheel mogelijk te maken heeft men financiële dragers nodig. Deze
financiële dragers zijn de verkoop van de bestaande woning van de initiatiefnemer en het
realiseren van een extra woning op het perceel aan de Wieksloterweg.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Bestemmingsplan Veenzoom 6
Voor het perceel Veenzoom 6 bestaat de wens om achter de bestaande bebouwing van Veenzoom
6 een nieuwe woning te bouwen. In ruil voor een extra woning worden verschillende tegenprestaties gevraagd. Zo worden er drie bouwwerken gesloopt. Door de sloop van de drie gebouwen
wordt één perceel vrijgespeeld van bebouwing waardoor er een groter doorzicht op het achterland
ontstaat. Van het plan maakt ook de aanleg van natuur deel uit. Een deel van het terrein wordt ingericht ten behoeve van natuur en zal ook die bestemming krijgen. Daarnaast wordt een recreatief
wandelpad aangelegd. Met het wandelpad wordt invulling gegeven aan de potentie die het
Soesterveen heeft om uit te groeien tot een aantrekkelijk recreatief uitloop- en bijzonder natuurgebied. Tot slot geldt dat een landschappelijk inpassingsplan wordt opgesteld, dat deel uitmaakt
van het bestemmingsplan en de met de initiatiefnemers afgesloten anterieure overeenkomst, waardoor de uitvoering geborgd is.
Het geheel zorgt voor ruimtelijke kwaliteitswinst van het gebied die in een redelijke verhouding
staat tot de aard en omvang van de verstedelijking. Hoewel de Kernrandzonevisie niet is vastgesteld, heeft de raad wel ingestemd met het voorstel medewerking te verlenen aan initiatieven
die zelfstandig in staat zijn om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te vergroten.
Onderhavig initiatief was één van de pilotprojecten die in het kader van de kernrandzonevisie
werden beschouwd als plan met een meerwaarde voor het Soesterveen.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veenzoom 6’ heeft van 28 februari tot en met 10 april 2019 ter
inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 16 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding
van de zienswijzen is het plan kritisch bekeken en op diverse onderdelen aangepast. Daarnaast zijn
ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. Om die reden wordt het plan nu aan de raad ter vaststelling aangeboden.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 14 mei 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 mei 2020.
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Opmerking:
Betreft een doorgeschoven planning.
Bestemmingsplan Houtsnip
Bij besluit van 29 november 2016 is besloten het ontwerpwijzigingsplan ‘Houtsnip’ ter visie te
leggen. Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter
inzage gelegen. Het wijzigingsplan maakt de bouw van een vijf vrijstaande woningen mogelijk.
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan zijn er bij het college van
B&W twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen hadden betrekking op het verdwijnen van de aanwezige bomen in het plangebied, op de tijdelijke bouwweg en op het proces van de toekomstige
verlening van vergunningen voor kap en bouw. De ingediende zienswijzen gaven echter geen aanleiding om het wijzigingsplan aan te passen. Op 9 mei 2017 heeft het college het wijzigingsplan
Houtsnip vastgesteld.
Het plan heeft vervolgens van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage gelegen voor beroep. Een
van de zienswijze indieners heeft tegen het plan beroep aangetekend en een voorlopige voorziening gevraagd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). De voorlopige
voorziening is afgewezen. De zitting over de hoofdzaak heeft plaatsgevonden op 22 februari 2018.
In de hoofdzaak heeft de RvS geoordeeld dat beroep gegrond is. Het besluit van het college van 9
mei 2017 is daarmee vernietigt.
Wat de RvS aangeeft is dat binnen het plangebied niet is voldaan aan de voorwaarde voor het
waarborgen van de groene uitstraling. Dit komt omdat de houtwallen geen onderdeel uitmaken van
het plangebied. Een verwijzing hiernaar is dus betekenisloos ten aanzien van de voorwaarde van
de wijzigingsbevoegdheid.
Het bouwplan kan gezien de uitspraak geen doorgang vinden. Echter, door het doorlopen van een
nieuwe procedure, met inachtneming van de uitspraak van de RvS en onze eigen beleidsdocumenten met aanvullende onderzoeken naar natuur, is het plan opnieuw in procedure gebracht.
Het ontwerpbestemmingsplan Houtsnip heeft van 11 juli tot en met 21 augustus 2019 ter inzage
gelegen voor een ieder. Tegen het plan is een zienswijze ingediend. In de Nota van zienswijze
Houtsnip is een inhoudelijke reactie gegeven. Een onderdeel van de zienswijze geeft aanleiding tot
aanpassing van de toelichting van het plan. De overige onderdelen van de zienswijzen geven geen
aanleiding om het plan aan te passen.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp dat deel uit maakt van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024
Het nieuwe Landschaps- en natuurontwikkelingsplan Soest, kortweg het LOP, kent een looptijd van
vijf jaar. In het visie-deel van het LOP is verwoord waar we ons de komende jaren hard voor willen
maken. De gemeente Soest zet in op het versterken van de identiteit, vitaliteit en biodiversiteit van
haar landschappen. Er wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de belevingsmogelijkheden
van landschap en natuur. We vragen daarbij meer aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed.
Voor actieve ontwikkeling binnen de gemeente wordt een beroep gedaan op de samenleving. De rol
van de gemeente is stimulerend om de gewenste resultaten te behalen. Dit betekent een actieve
rol van de gemeente, maar in plaats van investeren in een concreet project, ligt de nadruk meer op
investeren in het proces. Daarnaast heeft de gemeente een open blik naar de regio. In het
Uitvoeringsprogramma LOP zijn projecten opgenomen die zorgen voor een actieve landschapsontwikkeling in het buitengebied.
Overeenkomstig de Inspraakverordening heeft het concept LOP 2019-2024 voor een ieder ter
inzage gelegen gedurende 6 weken. Er is één reactie ingediend. Deze reactie, samen met de
reacties die zijn opgehaald tijdens de informatieavond op 8 juli 2019 zijn verwerkt in de Nota van
inspraak. In deze Nota van inspraak is met redenen omkleed aangegeven op welke punten al dan
niet tot aanpassing van het LOP 2019-2024 is overgegaan.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
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Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Discussienota Grondstoffenmanagement
Het resultaat van een evaluatie, de uitwerking van de scenario’s en inwoner enquête betreft de
discussienota ‘Grondstoffenmanagement’. De discussienota geeft een korte omschrijving van de
huidige afvalprestaties van gemeente Soest, de ambities en scenario’s afgezet tegen de aspecten
milieu, kosten en service. Na de raadsinformatiebijeenkomst wordt een voorstel uitgewerkt voor de
verbetering van de inzameling van het huishoudelijke afval -de potentiële grondstoffen-. De
bespreking hiervan in Opiniërende en Besluitvormende Raad dient nog nader bepaald te worden.
Planning:
• De Raadsinformatiebijeenkomst van 25 maart 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.

Beleidsveld Ruimte, onderdeel grote projecten
Gebiedsvisie Dalweg
Op 16 september 2019 heeft een participatiebijeenkomst plaatsgevonden met de gemeenteraad
waarbij input is opgehaald op basis van een eerste concept-gebiedsvisie. Deze input wordt gebruikt
om een conceptrapport gebiedsvisie op te stellen. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de gemeenteraad met een aantal vraagtekens zit waar duidelijkheid over moet komen. Daarom is besloten om
hiervoor extra tijd te nemen en de planning door te schuiven. Op 4 december 2019 heeft een
Informatiebijeenkomst plaats gevonden waar de gemeenteraad is geïnformeerd over de stand van
zaken. Met de input van deze bijeenkomst wordt de visie verwerkt tot een document dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het kost iets meer tijd dan verwacht waardoor in
april de stukken in de gemeenteraad wordt besproken. Op een nader te bepalen datum via de
griffier wordt een besloten bijeenkomst met de gemeenteraad wenselijk geacht om de onderliggende grondexploitatie toe te lichten en te presenteren. Waarschijnlijk kan dit ingepast worden binnen
het reguliere schema waarbij op 23 april een informatiebijeenkomst van de raad staat gepland.
Planning:
• De Informatiebijeenkomst van 23 april 2020
• De Opiniërende Raad van 14 mei 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 mei 2020.
Opmerking:
Betreft een bijgestelde planning.
Besteding restbudget programma VERDER
Binnen het regionale programma VERDER werken we aan de bereikbaarheid van MiddenNederland. De gemeenteraad stelde in juli 2019 de besteding van budgetten binnen de gemeente
Soest vast. Daarbij resteerde een budget van € 230.000 waarvoor we een invulling zoeken. De
raad deed daarvoor een aantal suggesties.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Beleidsveld Ruimte, Integrale ruimtelijke opgaven
Het gaat hier om ruimtelijke opgaven die een duidelijke samenhang hebben en daarom vragen om
een integrale strategische afweging. Daarom worden deze hieronder geclusterd weergegeven.
Omgevingsvisie Soest-Soesterberg
Op 11 juli 2019 heeft de raad het Plan van Aanpak vastgesteld om via een uitgebreid participatietraject met de Soester samenleving een Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg op te gaan
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stellen. De planning die bij het Plan van Aanpak is vastgesteld, is uitgewerkt in een draaiboek dat
24 september 2019 door het college is vastgesteld. In oktober 2019 startte de (ophaal)fase van
het traject waarbij wij ‘Op de koffie’ zijn gegaan bij onze inwoners en via interviews en gesprekken
vraagstukken voor Soest en Soesterberg hebben verzameld. Deze fase is in december afgerond en
de uitkomsten zijn op 23 januari jl. aan de raad gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Als
vervolg op deze bijeenkomst vindt er op 20 februari een opiniërende raadsbijeenkomst plaats
waarin de vraag centraal staat: ‘Waar moet de visie over gaan en waar kan de visie overgaan?’
Vervolgens wordt toegewerkt naar een Opgavennotitie, waarin de belangrijkste opgaven voor Soest
worden beschreven. Deze notitie dient als basis in het verdere visievormingsproces. Deze
Opgavennotitie wordt behandeld tijdens een informatiebijeenkomst op 23 april 2020.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 20 februari 2020.
• De Informatiebijeenkomst van 23 april 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan
Het ontwikkelen van het Omgevingsplan, vanaf 1 januari 2021 de opvolger van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet, is een zeer omvangrijke en complexe opgave waarvoor we tot 2029
de tijd hebben. Om deze transitiefase goed en efficiënt in te richten, is een Plan van Aanpak opgesteld. In het Plan van Aanpak staat op welke manier wij de transitiefase in Soest willen aanpakken, wat wij al aan het doen zijn, welke (raads)besluiten in ieder geval in 2020 genomen moeten
worden om op 1 januari 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, welke
andere acties in 2020 opgestart moeten worden en welke uitgangspunten wij daarbinnen zullen gebruiken. Ook wordt in het Plan van Aanpak aangegeven wat er na 1 januari 2021 nog moet gebeuren en hoe wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat wij na 1 januari 2021 de (ruimtelijke)
vergunningverlening op gang houden en medewerking kunnen blijven verlenen aan ruimtelijke
initiatieven. Op 3 december 2019 heeft er een informatiebijeenkomst over dit onderwerp
plaatsgevonden.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Masterplan Wonen
Op 26 juni jl. is er een informatieavond geweest over het masterplan wonen. Er is toen aangegeven dat er een woningbehoefte onderzoek wordt uitgevoerd en met de raad is afgesproken dat
dit onderzoek wordt gepresenteerd aan de raad na de zomer. Het onderzoek maakt inzichtelijk hoe
de gemeente Soest demografisch in opgebouwd en hoe huidige woningvoorraad is opgebouwd. Het
geeft ook aan hoe de toekomstige woonbehoefte er kwantitatief en kwalitatief uitziet en waar de
mismatch zit met de huidige woningvoorraad. Op 16 oktober en 3 december 2019 heeft een
Informatiebijeenkomst plaats gevonden.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Concept Regionale Energiestrategie (RES) Regio Amersfoort
Conform de in oktober 2019 vastgestelde startnotitie RES wordt er regionaal gewerkt aan de
Regionale Energietransitie Regio Amersfoort. De RES is een strategie op regionaal niveau voor de
opwek van hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van
infrastructuur bij elkaar te brengen. De RES is een van de grotere thema’s die de komende periode
op de regionale en lokale agenda staat. In dit proces werken we samen met de gemeenten
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Amersfoort, Baarn, Leusden, Woudenberg, Eemnes en Bunschoten, provincie Utrecht, waterschap
Eem en Vallei en STEDIN. In het proces is voorzien van een aantal werkvormen om tot een
inhoudelijk bod aan het Rijk te komen conform het Klimaatakkoord. Er is een regionale
Stakeholdersgroep, er zijn regionale en lokale werkateliers en regionale thematische ateliers.
Samen met experts, partners en stakeholders werken we aan een inhoudelijk goed bod. Zowel de
concept RES 1.0 als het definitieve bod 1.0 worden ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.
Onderstaande planning heeft betrekking op het concept bod 1.0.
Planning:
• De Informatiebijeenkomst van 23 april 2020.
• De Opiniërende Raad van 14 mei 2020.
• De besluitvormende Raad van 19 mei 2020.
Opmerking:
Conform planning. Blijft als integrale ruimtelijke opgave in beeld.

Beleidsveld Welzijn
Startnotitie cultuurvisie
De huidige cultuurvisie loopt af in 2020. Ter voorbereiding op de nieuwe nota start een participatief
traject, dat in ieder geval moet resulteren in een startnotitie voor uw raad. Door de keuze van dit
traject, is het niet met zekerheid aan te geven wanneer de startnotitie gereed zal zijn, maar de
planning ligt op januari 2020.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 12 maart 2020.
• De Besluitvormende Raad van 19 maart 2020.
Opmerking:
Maakt onderdeel uit van de raadhuispleincyclus 2020-02.
Evaluatie Uitvoeringsplan Smitsveen
In het Uitvoeringsplan hebben we opgenomen dat we na 2 jaar een tussenevaluatie houden om te
zien of wij op de goede weg zijn. Graag informeren wij de raad over de uitkomsten van deze
evaluatie en de eerste resultaten.
Planning:
• De Informatiebijeenkomst van 23 april 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.

Beleidsveld Welzijn, onderdeel sociaal domein
Raadsinformatieavond sociaal domein
De raad heeft op 3 december 2019 de wens geuit om de raad bij te praten over de stand van
zaken in de uitvoering, jeugd en financiën. We hebben de raad voorgesteld om in maart/april een
informatiebijeenkomst te organiseren over het sociaal domein als geheel. In deze bijeenkomst kunnen de eerder besproken onderwerpen ‘uitvoering’ en ‘jeugd en financiën’ een plek krijgen. Het
voorstel is om ontwikkelingen in de uitvoering te bespreken en met name de jeugdbescherming
van kinderen in Soest in de praktijk. Verder de ontwikkeling van budgetten en kosten in het sociaal
domein en de projecten in het kader van Het verder transformeren van het sociaal domein tegen
lagere kosten (door bijv. versterken van de sociale basis, een betere samenwerking met scholen en
huisartsen). De specifieke wensen van de raadswerkgroep Sociaal Domein worden zoveel als
mogelijk meegenomen in de presentatie.
Planning:
• De Informatiebijeenkomst van 25 maart 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
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Versterken basisinfrastructuur Sociaal Domein
In de begroting 2020 staat onder meer beschreven dat we de Sociale Basisinfrastructuur willen
versterken. Het versterken van de Sociale basis moet helpen om de druk op specialistische hulp en
de kosten die daarbij komen kijken te verminderen. We willen enerzijds doorgaan op de ingeslagen weg en het goede dat er is behouden en waar nodig te versterken. Daarnaast willen we
met u als raad in gesprek over de acties die nodig zijn om de sociale basis verder te versterken.
Planning:
• De Opiniërende Raad van 14 mei 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Evaluatie Participatiewet
Inmiddels is het al weer 5 jaar geleden dat de Participatiewet werd ingevoerd. De gemeente werd
daarmee verantwoordelijk om ook mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk bij
een reguliere werkgever. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is: iedereen doet mee naar vermogen. Waar staan wij nu na 5 jaar? Hebben wij onze doelstellingen bereikt? We willen de raad inzicht geven in de ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen 5 jaar. Daarbij zal specifiek ingegaan worden op de inzet voor verschillende doelgroepen. Ook nemen we de resultaten mee van
het evaluatierapport van het SCP en wat dat betekent voor Soest. Vervolgens kan de raad het gesprek voeren over of zij op dezelfde voet verder willen gaan of dat zij de ambities willen bijstellen.
Planning:
• De Informatiebijeenkomst van 24 juni 2020.
• De Opiniërende Raad van 2 juli 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
Monitor Sociaal Domein 2019
In 2019 is de doorontwikkelde ‘Monitor Sociaal Domein 2018’ met de raad besproken. Er zijn per
thema gesprekken gevoerd met professionals en betrokken inwoners die in de wijken actief zijn
aan de hand van statische gegevens. Het was waardevol dat de deelnemers op deze manier met
elkaar spraken over de vraagstukken, doelen en resultaten in de gemeente Soest. Verschillende
perspectieven kwamen bij elkaar en ontstond er meer inzicht in wat ons nog te doen staat en de
oplossingen die we daar voor bieden. De raad heeft haar waardering uitgesproken over de monitor
en verbeterpunten meegegeven. De afspraak is in ieder geval dat in 2020 een nieuwe monitor over
de data van 2019 wordt geproduceerd. Daarbij heeft de raad aangegeven graag vast te houden
aan de inmiddels ontwikkelde opzet van de monitor. Juist dan kunnen ontwikkelingen over de jaren
heen beter in beeld komen.
Planning:
• Een Opiniërende Raad in het najaar van 2020.
Opmerking:
Betreft een nieuw onderwerp op de planningskalender.
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