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75 jaar (+1) bevrijding
In de aanloop naar 4 en 5 mei van dit jaar is door velen energie gestoken in het organiseren 
van activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. De voorbereidingen hiervoor waren in volle 
gang toen het Coronavirus een streep door de rekening van veel activiteiten heeft gezet. 
Gelukkig hebben enkele activiteiten wel door kunnen gaan zoals de herdenking van de 
executie van 77 Sovjetsoldaten op 9 april, de overdracht van Kamp Amersfoort aan het 
Rode Kruis op 19 april en de verschillende herdenkingen op 4 mei. 

Omdat vrijheid iets belangrijks is en blijft om bij stil te staan gaat de burgemeester met de 
initiatiefnemers voor de verschillende activiteiten in gesprek over de vraag of we in 2021 in 
het kader van 75+ 1 jaar vrijheid tot een vergelijkbaar programma als voor dit jaar kunnen 
komen. De financiële middelen die voor 2020 beschikbaar zijn, van zowel de gemeente als 
de aanvullende middelen van de Provincie blijven hiervoor beschikbaar.

Mocht het Coronavirus ook in 2021 nog actief zijn en nog steeds leiden tot beperkingen dan 
zijn deze initiatiefnemers “uitgedaagd” ook na te denken over een alternatief programma, 
waar in ieder geval vrijheidsmaaltijden in alle kernen van Leusden deel van uitmaken. Met 
een alternatief programma kunnen we in ieder geval aandacht aan vrijheid besteden.

Aanpassing moment van openbaarmaking besluitenlijst college 
Het college is voornemens de besluiten(lijst) van het college openbaar te maken wanneer de 
besluitenlijst is vastgesteld door het college. Dat betekent dat het collegenieuws een week 
later wordt verzonden. De besluiten(lijst) openbaar maken in de week waarin de besluitenlijst 
ook is vastgesteld is een gebruikelijke praktijk in veel andere gemeenten. In Leusden is daar 
lang geleden bewust niet voor gekozen, maar we lopen daarmee tegen praktische 
problemen aan. 

Het Collegenieuws verschijnt nu namelijk steeds in de week dat ook de (openbare) besluiten 
worden genomen. Omdat Collegenieuws een summiere weergave geeft van de genomen 
besluiten (in ieder geval niet voldoende voor een artikel in de pers) worden de 
achterliggende besluiten opgevraagd. De LeusderKrant wil ze weer (net als ‘vroeger’) 
meteen ontvangen als de besluiten via Collegenieuws bekend gemaakt zijn. Probleem is dat 
aanpassingen in de voorstellen op basis van de besluitvorming dan nog niet verwerkt zijn. 
Ook komt het voor dat betrokkenen nog niet zijn geïnformeerd en al wel uit de krant lezen 
wat er is besloten. Dat is een zeer onwenselijke situatie. 
We starten na het zomerreces met deze werkwijze. 

Nieuw privacybeleid & actualisatie informatieveiligheidsbeleid
Aanleiding (2018 tot heden)     
Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente en haar partners de 
privacywetgeving in acht nemen en zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Sinds 
de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 
2018 is dat voor heel Europa in de wet verankerd en hebben wij als Leusden aantoonbare 
maatregelen getroffen om privacy en gegevensbescherming te borgen. In 2018 is een 
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Functionaris Gegevensbescherming aangesteld- in BNLP verband- en iedere gemeente 
heeft een privacybeheerder (18u/ week). 

De gemeente heeft dat jaar een registratie opgesteld waar persoonsgegevens binnen de 
organisatie worden verwerkt: het verwerkingenregister. Deze is te vinden op de website. 
Daar is ook een privacyverklaring na te lezen: https://www.leusden.nl/privacy.html. (Op dit 
moment wordt het verwerkingenregister geactualiseerd).  
 
In 2019 zijn via een risicogebaseerde aanpak werkprocessen met een –hoog- risico in beeld 
gebracht en is gewerkt aan het faciliteren van de rechten van betrokkenen. Daarbij is er een 
werkwijze opgesteld voor het organiseren van een Data Protection Impact Assessments 
(DPIA’s): een vragenlijst waarmee de risico’s voor de rechten en vrijheden van burgers in 
beeld worden gebracht met als doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. 
Ook is afgelopen jaar continu aandacht geweest voor het creëren van bewustzijn, draagvlak 
en kennis bij de proceseigenaren en de medewerkers. Het sluiten van 
verwerkersovereenkomsten is daarbij een belangrijk onderwerp: dit zijn de afspraken met 
leveranciers en dienstverleners over de zorg en verantwoordelijkheid voor de 
persoonsgegevens die zij in onze opdracht verwerken. 
 
Privacybeleid     
Alle onderwerpen zoals genoemd in de aanleiding zijn eind 2019 en begin 2020 
doorontwikkeld in het samenwerkingsverband BLNP en is gebundeld in een privacybeleid 
2020 welke het college B&W op 12 mei 2020 heeft vastgesteld. In het privacybeleid 
beschrijft het college haar visie op gegevensbescherming en hoe de gemeente 
persoonsgegevens behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet verwerkt. Door 
het vaststellen van dit privacybeleid worden de verantwoordelijkheden op strategisch, 
tactisch en uitvoeringsniveau geborgd. Dit privacybeleid is nieuw en in het kader van de 
AVG opgesteld om beter te kunnen voldoen aan deze Europese Verordening, de landelijke 
Uitvoeringswet (UAVG) en sectorale nationale wetgeving. 

Informatieveiligheidsbeleid
Ook het informatieveiligheidsbeleid is geactualiseerd en vastgesteld op 12 mei 2020. Sinds 1 
januari dit jaar geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als norm voor alle 
overheden, waaronder gemeenten. De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de 
baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG), die meer gaat over specifieke maatregelen. 
De (belangrijkste) wijzigingen zijn: 
- op basis van een risicoanalyse maatregelen nemen op procesniveau. 
- beleid is opgesplitst in strategisch en tactisch om het leesbaarder te maken. Daarnaast 

komt er  
- zo meer ruimte voor bijvoorbeeld het loggingbeleid 
- de strategie wordt vastgesteld door het college (en de tactische beleidstukken door de 

directie) 

(Be)sturen en toezicht        
Beide beleidsdocumenten hebben een gezamenlijke governance. De governance heeft als 
doel om de samenhang tussen sturing op, uitvoering van en verantwoording over het 
gevoerde beleid met betrekking tot informatieveiligheid en privacy inzichtelijk en transparant 
te maken. In de gezamenlijke Governance is een sleutelrol neergelegd voor 
proceseigenaren. Deze proceseigenaren worden dit jaar verder in positie worden gebracht. 
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De privacybeheerders ondersteunen de proceseigenaren bij het sturen op 
privacybescherming binnen de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden in de lijn. 
De proceseigenaren en privacybeheerders houden voor hun werkzaamheden een 
jaarplanning in het kader van de Privacy-PDCA-cyclus aan. Aan de hand van 
beleidsdocumenten kan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) haar taak als 
toezichthouder uitvoeren. In juli rapporteert de FG via het jaarverslag gegevensbescherming 
Leusden 2019 over de verwerking van persoonsgegevens binnen Leusden in relatie tot de 
(doelstellingen en beginselen van de) AVG en relevante wet- en regelgeving.

Route voor uitvoering van de motie “Uitstel evaluatie exploitatie zwembad de 
Octopus”, d.d. 26-09-2019
Aanleiding
Op 26 september 2019 heeft de raad onderstaande motie ingediend naar aanleiding van het 
Raadsvoorstel inzake de herijking exploitatie zwembad Octopus N.V. SRO.  Deze motie  
M.8.1. “Uitstel evaluatie exploitatie zwembad Octopus” is unaniem aangenomen.

De motie bestaat uit 4 vragen waarvan 1 en 3 goed uitvoerbaar zijn maar 2 en 4 knelpunten 
in zich dragen.
Punt 1 uit de motie is afgerond (toelichting in de jaarrekening 2019 m.b.t. inventaris). Punt 3 
uit de motie (duurzaamheidsmaatregelen toelichten in voorjaar 2020 en in aanloop op de 
evaluatie te monitoren) wordt momenteel uitgewerkt. De raad wordt hierover separaat 
geïnformeerd.
In onderstaande informeert het college de raad over de meest efficiënte route voor de 
uitvoering van de punten 2 en 4 van deze motie.

De motie
Punt 2 (laat de opbrengsten van de genomen duurzaamheidsmaatregelen aan de gemeente 
toekomen)   is contractueel niet geregeld. De SRO heeft aangegeven dat zij dan nog wel 
andere issues heeft die het graag geregeld wil zien. Denk aan Swim Experience. Als de 
duurzaamheidsrevenuen direct naar de gemeente moeten vloeien, is er een kans op 
juridische procedures en het kwijtraken van de SRO als exploitant. Dat risico willen we nu 
niet nemen voordat we een goed beeld hebben van alternatieven. Het voorstel is om de 
gevolgen voor de exploitatielasten van de genomen duurzaamheidsmaatregelen mee te 
nemen bij een aanvullende evaluatie in 2022 en daarbij Swim Experience te betrekken.
Punt 4 (voorbereidend overleg op de evaluatie met SRO voeren en alternatieve exploitatie 
niet uitsluiten), zet de weg open voor een ander exploitatiemodel of zelfs een andere 
exploitant dan de SRO.

Route
Om de exploitatie goed te kunnen evalueren en opties open te houden, is er een kader 
nodig: waarom wil de gemeente Leusden een zwembad en hoeveel mag dat kosten? De 
raad heeft zich verschillende keren uitgesproken een zwembad belangrijk te vinden. Maar 
waaraan toetst de gemeente de meerwaarde en het belang en tegen welke kosten.
Die toetssteen is een visie op zwemmen en daaraan gekoppelde missie en beleidsdoelen
In het najaar 2020 zal het college een visie en missie formuleren; in 2021/2022 kan op basis 
daarvan een evaluerend onderzoek plaatsvinden. 
Hiermee kunnen we een goed beeld krijgen van de huidige maatschappelijke en financiële 
prestaties en eventueel benodigd nader onderzoek. Pas als blijkt dat de huidige prestaties 
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niet voldoen aan de uitgangspunten, is nader onderzoek naar 
andere exploitatiemogelijkheden zinvol.

bijlage motie.pdf

Economische ontwikkeling Leusden (incl. corona)
In het voorjaar van 2020 bracht de Economic Board Utrecht, in opdracht van de regio 
Amersfoort, een economische monitor uit voor de regio Amersfoort: de economische 
ontwikkeling in kerncijfers. 
Deze monitor is gebaseerd op cijfers van 2019; oftewel: hoe stond Leusden ervoor voor de 
uitbraak van de coronacrisis? En wat is er sindsdien gebeurd?

Economische groei en werkgelegenheid  
De werkgelegenheid in de regio is sinds 2016 stabiel gestegen. In 2019 telde de 
regio bijna 215.000 banen, waarvan ruim 15.000 in Leusden. 

- Daar waar Barneveld, Nijkerk en Bunschoten het industriële hart van de regio 
vormen, sluiten Leusden en Amersfoort meer aan bij de sectorstructuur in de hele 
provincie. Daar ligt de nadruk op groot- en detailhandel, zakelijke diensten en ICT. 
Leusden onderscheidt zich daarnaast nog door veel financiële dienstverlening en 
Amersfoort door veel zorg-gerelateerde werkgelegenheid. 

Arbeidsmarkt
- De arbeidsmarkt van de regio Amersfoort was in 2019 nog krapper dan in 2018. M.n. 

in de technische beroepen, waren vacatures moeilijk in te vullen.
- Het werkloosheidspercentage in Leusden daalde van ruim 3% in 2018 naar 2,6% in 

2019. Voor een gezonde werking van de arbeidsmarkt wordt een 
werkloosheidspercentage van 5% gehanteerd. 

De impact van corona
- Landelijke berekeningen gaan uit van een economische krimp van 6% voor 2020: de 

grootste neergang in één jaar (in vredestijd) die ooit gemeten is. De krimp voor 
stadsgewest Amersfoort (waaronder Leusden) zal groot zijn, maar iets milder: 4,5 tot 
5% (Bron: Rabobank). Daar waar de economie leunt op industrie, internationale 
handel en horeca is de neergang het grootst. Onze economie is meer gericht op 
zakelijke / financiële diensten en ICT. 

- Twee derde van de ondernemers in de provincie heeft te maken met dalende 
omzetten, een derde zelfs met een daling van meer dan 60%.

- In april en mei zijn er 1800 nieuwe WW-uitkeringen aangevraagd in de regio 
Amersfoort. In aanvang waren dit met name jongeren uit sectoren als horeca, 
catering, schoonmaak en uitzendbureaus. Inmiddels schuift de leeftijdsgrens op en 
betreft het ook mensen met een langere staat van dienst. 

- In de eerste helft van 2020 is er nog geen sprake van meer faillissementen dan in 
voorgaande jaren. 

- In de provincie Utrecht hebben 15.000 ondernemers een TOGS-aanvraag gedaan: 
een eenmalige tegemoetkoming ter ondersteuning van ondernemers die direct 
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getroffen werden door sluiting (met name horeca, sport, evenementen, recreatie, 
persoonlijke diensten). In Leusden gaat het om 301 aanvragen tot medio juni. 

- Medio juni is aan 196 werkgevers uit Leusden een tegemoetkoming in de loonkosten 
toegekend (NOW- regeling).  

- Het aantal Leusdense aanvragen voor TOZO 1 en 2 (aanvullende uitkering voor 
levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal) komt eind juni neer op 550. 
Onzekerheid blijft, forse toename van werkloosheid en brede golf van faillissementen 
verwacht bij uitbraak tweede golf.

Belangstelling voor het complete rapport van de Economic Board Utrecht / de monitor 
“Impact Corona Crisis” van de provincie Utrecht ? Stuur een mail naar c.peeters@leusden.nl

Larikslaan 3 – Princenhof
Voor het bedrijventerrein Princenhof zijn in december 2017 door het college 
ontwikkelprincipes ‘Princenhof uitwerking kansen-kaders-kwaliteiten’ vastgesteld. Deze visie 
is als uitnodigend en richtinggevend kader bedoeld voor de herontwikkeling van de 
Princenhof van kantoren naar woningbouw. De eerste ontwikkeling op Princenhof was de 
realisatie van 54 sociale huurwoningen op de hoek Olmenlaan/Larikslaan. Verder zijn we 
bezig met de herontwikkeling van Kastanjelaan 7 (40 woningen). Inmiddels zijn we ook in 
gesprek over de herontwikkeling van  Larikslaan 3. Hier wil  SamenThuis, namens 
Westerveld Properties II B.V.,17 rijwoningen  ontwikkelen (figuur 1, schetsplan). 

Figuur 1: Schetsplan (behorend bij principeverzoek)

Het bestaande kantoorpand aan Larikslaan 3 is verouderd en wordt gesloopt. Er komen 17 
kleine ‘XS’ woningen voor terug. De woningen zijn bedoeld voor (startende) gezinnen in een 
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prijscategorie tot circa € 300.000,- v.o.n. De woningen krijgen een kleine privébuitenruimte 
(terras) met een mee-ontworpen erfafscheiding.
Het plan voldoet op hoofdlijnen aan de ontwikkelprincipes ‘Princenhof uitwerking kansen-
kaders-kwaliteiten’. Ons college heeft daarom in mei 2020  besloten  het ingediende 
schetsplan als een startpunt zien voor de verdere uitwerking. Daarnaast zijn de uitgewerkte 
kaders, behorend bij Larikslaan 3, vastgesteld.
De verwachting is dat we na de zomer 2020 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
kunnen leggen. Op dit moment zijn we in gesprek met initiatiefnemers over de anterieure 
overeenkomst. De initiatiefnemer werkt het t schetsplan nu uit tot een Voorlopig Ontwerp. 

De Groene Belevenis, resultaten 2019
De Groene Belevenis (DGB) zet zich in voor een groene, gezonde en duurzame 
leefomgeving. De organisatie werkt met educatie, communicatie en participatie aan een 
duurzame basishouding bij kinderen en stimuleert een duurzame leefstijl bij volwassenen. 
DGB heeft in 2019 haar koers bepaald in een beleidsplan 2020-2025. In 2019 gaf DGB 
invulling aan haar doelen met 6 medewerkers (2,8 FTE) , 5 vrijwillige bestuursleden en ± 
6.000 uur aan vrijwilligersondersteuning. 
In het jaarverslag 2019 is een rapportage opgenomen van de inhoudelijke en financiële 
resultaten. Afgelopen jaar wist DGB circa 15.000 contactmomenten te realiseren met de 
doelgroepen. Kinderen (0 – 12 jaar) kwamen bijvoorbeeld 8.931 keer via lessen, leskisten, 
techniekdozen en materiaalzendingen in contact met het aanbod van DGB. In de Struintuin 
werden lessen en activiteiten georganiseerd. Er werden 12 initiatieven ondersteund met een 
bijdrage uit het gemeentelijke Fonds Duurzame Initiatieven. Ook vulde DGB 11 keer de 
Groene Pagina in de Leusder Krant. Een totaaloverzicht van activiteiten is opgenomen in 
een Infografic die DGB op haar website plaatst. 

In financieel opzicht heeft DGB in 2019 een positief resultaat behaald van € 51.088. Dit 
positieve resultaat heeft DGB toegevoegd aan haar algemene reserve. DGB heeft afgelopen 
periode ingezet op kostenbesparing en inkomstenverwerving. De opgebouwde koers begint 
haar vruchten af te werpen, de organisatie stabiliseert zich, en dat wordt bevestigd in de 
cijfers. 

infographic dgb 
2019. def (002).pdf

Evaluatie Smederij
In 2018 is de Smederij opgestart als een verzamelgebouw waarin verschillende 
zorgorganisaties en startende ondernemers gehuisvest zijn met een diversiteit aan 
bedrijvigheid. 
Het doel van de gemeente was om initiatieven tijdelijk, voor een periode van 15 jaar, te 
faciliteren die op een andere locatie in Leusden niet van de grond komen. De huurprijs is 
hiertoe laag gehouden. Het idee is dat er een kruisbestuiving ontstaat tussen de 
maatschappelijke initiatieven. 
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In de periode maart/ april 2020 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden van de Smederij 
over of dit doel bereikt is.  De uitkomsten van de tussenevaluatie geven ook richting om de 
vervolgstappen te bepalen voor de doorontwikkeling van De Smederij, waarmee een 
bijdrage wordt geleverd aan het gemeentelijk sociaal beleid.

Uit de evaluatie blijkt dat het sociaal-maatschappelijke doel én de ondernemers-doelstelling  
onvoldoende zijn behaald: ‘De Smederij is een verzamelgebouw waarin verschillende 
zorgorganisaties en startende ondernemers gehuisvest zijn met een diversiteit aan 
bedrijvigheid. De bedoeling was dat de mensen die dagbesteding ontvangen in de Smederij, 
ook taken/ klusjes zouden oppakken voor de (startende) ondernemers. Helaas heeft deze 
kruisbestuiving op hele beperkte schaal plaatsgevonden. 
Er is weinig behoefte bij de huurders om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen. Er is ook 
onvoldoende match tussen de huurders om dit makkelijk tot stand te laten komen. Er is dan 
ook geen sprake van een broedplaats waar nieuwe gemeenschappelijke initiatieven zijn 
ontstaan en mensen vanuit de Participatiewet een bedrijf zijn gestart”.

Tegelijkertijd wordt er vanuit De Bron steeds meer activiteiten georganiseerd voor 
(kwetsbare) Leusdenaren waardoor het bruisender wordt en inwoners weten de 
voorliggende voorzieningen van de Bron steeds beter te vinden. Op deze manier wordt het 
voorliggende veld en de basisinfrastructuur versterkt. 

Op basis van deze uitkomsten hebben we besloten dat 
 We stoppen met het verhuren van ruimtes in De Smederij aan startende 

ondernemers en deeltijdondernemers;
 We gaan onderzoeken of er behoefte is aan (meer) collectieve welzijns- of 

zorgvoorzieningen in De Smederij;
 We gaan samen met WSL onderzoeken welke kansen een herontwikkeling van het 

gebied  met behoud van de sociaal maatschappelijke functies (i.c. De Bron) zou 
kunnen bieden.

We houden u op de hoogte over het vervolg. 

Leader Gelderse Vallei; gemeente Leusden ondersteunt nog twee nieuwe 
projecten voor plattelandsontwikkeling
De gemeente Leusden heeft verklaard 3.000 Euro bij te dragen aan “Holland Dichtbij 
Amersfoort en ommelanden” en 12.500 Euro aan “Revu beleving cultuurhistorie via kunst”. 
Dit op basis van ingediende projectaanvragen. Het betalen van onze Leaderbijdragen wacht 
op uitvoering van de werkzaamheden. 
De initiatiefnemers communiceren zelf over hun projecten en behaalde resultaten. De 
gemeente heeft hen verzocht in hun communicatie te vermelden dat de gemeente Leusden 
hun initiatieven ondersteunt.
Onderstaand gaan wij in op: 

 Leader Gelderse Vallei en de gemeente Leusden; 
 De twee nieuwe Leader-projecten. 

Leader Gelderse Vallei en gemeente Leusden. 
Leader is een Europees programma waarbij co-financiering vanuit overheidspartijen wordt 
ingezet om projecten voor plattelandsontwikkeling te ondersteunen. De thema’s waar Leader 
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GV zich voor inzet zijn: voedsel, recreatie, educatie, energietransitie en sociale innovatie. De 
gebiedspartijen dragen de financiering van projecten voor 50%, de overheidspartijen 
(Europa, provincie en gemeenten) de overige 50%. 
De gemeente Leusden ondersteunt de uitvoering van het programma van Leader GV met 
inzet en geld. Over een periode van vijf jaar is totaal 56.500 Euro beschikbaar gesteld 
waarvan in totaal 35.500 Euro is toegezegd voor: 

 De twee nieuwe projecten die hierna worden behandeld (totaal 15.500 Euro);  
 Drie eerder aan u gemelde projecten (totaal 20.000 Euro voor de buurthuiskamer 

Door Achterveld Voor  Achterveld, Lerend Netwerk Boerenambacht en Mijn 
Boerderijtje). 

Het jaar 2020 vormt het laatste jaar van de Leader-periode en daarmee het laatste jaar 
waarin de gemeente Leusden 11.500 Euro beschikbaar stelt (waarmee het totaal op 56.500 
Euro uit komt). De uitvoering van projecten kan doorlopen in 2021. Er zitten nog 
projectinitiatieven in de pijplijn die aanspraak kunnen doen op het Leusdense restantbudget 
van 21.000 Euro. 

Holland Dichtbij Amersfoort en ommelanden. 
Het doel van het project is het meer verbinden van de stad en de ommelanden door het 
vertellen van “het verhaal” met korte filmpjes op verschillende locaties. Hiermee worden het 
gebied en het recreatief aanbod beter op de kaart gezet. 

Leader GV verzoekt de gemeente 3.000 Euro bij te dragen voor “Holland Dichtbij Amersfoort 
en ommelanden” met een totale begroting van 56.000 Euro. Naast een Leaderbijdrage van 
25% dragen vijf gemeenten 25% bij en komt de overige 50% uit bijdragen van de 
initiatiefnemer (eigen inzet) en sponsoring. Het Leaderproject loopt tot en met 31 december 
2020 waarna het op eigen been verder moet kunnen. 
iLike Media Group B.V. is de initiatiefnemer voor het project. Dit bedrijf richt zich op het 
ontwikkelen en produceren van content (audiovisueel materiaal) voor zowel publieke als 
private partijen. 

Dit project is ontstaan in en wordt gedragen door het gebied. Het draagt bij aan het 
afstemmen van vraag en aanbod recreatie en aan het zichtbaar maken van het aanbod.
De uitvoering wordt samen opgepakt met o.a. Natuurmonumenten, RBT Utrechtse 
Heuvelrug (trekker aan wandelknooppuntennetwerk), Citymarketing Amersfoort, provincie 
Utrecht en gemeenten, Routebureau en diverse lokale ondernemers (Theehuis 
Monchouette, De Kopermolen, Eeterij en Gasterij de Hessenkar).

Het is nieuw dat er één gebied brede ingang komt waar op uniforme en toegankelijke wijze 
vele bezienswaardigheden en een heel gebied met elkaar verbonden zijn. De korte filmpjes  
op verschillende locaties in de route vertellen “het verhaal“. Die filmpjes kunnen bestaan uit 
componenten als archiefmateriaal, animaties, nieuwe beelden en kunnen middels QR code 
of GPS worden opgeroepen. Dit alles met verhalende stem (voice-over, eventueel 
meertalig).
De wandelaar of fietser kan onderweg in het gebied bij horeca en andere locaties een 
bericht lezen over het aanbod. Wilt u weten wat er nog meer in de omgeving te beleven is? 
Bekijk de content van “Holland Dichtbij!”
Hieraan zijn recreatieve arrangementen op te hangen en daar zijn ondernemers in 
geïnteresseerd.
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Revu beleving cultuurhistorie via kunst
Het project beoogt de realisatie van een modern en creatief kunstwerk nabij boerderij Groot 
Zandbrink in combinatie met de projectie van het silhouet van de voormalige 
Zandbrinkermolen op de gevels van mengvoederbedrijf Wolswinkel. Dit om een boeiende en 
leerzame ervaring over cultuurhistorie en archeologie te bieden aan wandelaars, fietsers en 
andere recreanten/toeristen. Het project trekt extra bezoekers, zorgt voor meer recreanten in 
de Vallei en heeft daarmee ook een economische spin-off. De officiële opening en afronding 
van het project is gepland in het voorjaar van 2021.

Leader GV verzoekt de gemeente 12.500 Euro bij te dragen voor “Revu beleving 
cultuurhistorie via kunst” met een totale begroting van 215.403 Euro. Naast een 
Leaderbijdrage van 25% dragen provincie Utrecht en gemeente Leusden 25% bij en komt de 
overige 50% uit bijdragen van de Vallei Horstee (in geld en inzet), Stichting De Boom en een 
drietal fondsen. De drie fondsen hebben aangegeven dat het project aansluit bij de 
doelstellingen en activiteiten die zij kunnen ondersteunen. Stichting Vallei Horstee Beheer is 
de initiatiefnemer voor het project en heeft laten weten dat dit vertrouwen geeft maar geen 
zekerheid over hun bijdragen. Daarnaast moet de gemeente Leusden nog over de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning beslissen. 

Op de locatie waar in het verleden een voorganger van Groot Zandbrink stond (aan de 
overzijde van de Postweg) wordt een kunstwerk geplaatst. Hierdoor wordt deze locatie, nu 
een archeologisch rijksmonument, zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Het kunstobject legt 
verbinding met een van oudsher bestaande zichtas naar de Zandbrinkermolen. 

Het project is nadrukkelijk meer dan de kunstuitingen op zich. Het doel van het markante en 
opvallende ontwerp is om een breed publiek te interesseren voor cultuurhistorie en 
archeologie en de regio recreatief beter op de kaart te zetten. Vallei Horstee zal een gericht 
aanbod ontwikkelen om een breed publiek aan te trekken en kennis te laten maken met 
kunst, cultuurhistorie en het landschap van de Vallei. Gidsen gaan rondleidingen verzorgen 
en wandelaars, fietsers en andere passanten worden nieuwsgierig gemaakt om de plek te 
bezoeken en zich te laten verrassen door het beeld en de verhalen over de streek. Het 
project draagt bij aan stad-platteland verbindingen. 

Eurowoningen Toekomstbestendig, bewoners aan het stuur! 
Zoals eerder in de RIB opgenomen heeft de gemeente een aanvraag gedaan voor een 
rijksbijdrage voor de wijk Rozendaal. Door corona heeft het ministerie meer tijd nodig om de 
aanvragen te behandelen. De uitslag op onze aanvraag wordt begin oktober verwacht. Zoals 
ook aangegeven in het raadsvoorstel voor de Transitievisie Warmte betekent dat niet dat er 
niks gebeurt. Want ook als de aanvraag wordt afgewezen werken we verder met de 
wijkbewoners en de Groenstichting aan een wijkuitvoeringsplan en een aanpak voor de 
bewoners om de eigen woning te verbeteren, energiezuiniger te maken en klaar te maken 
voor een andere warmtebron dan aardgas. 
Voor de zomervakantie is er met geïnteresseerde wijkbewoners een kerngroep gevormd die 
de specificaties van de woningverbetering opstelt. Wanneer deze aanpak goed werkt vormt 
dit een blauwdruk voor de volgende wijkuitvoeringsplannen.
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Pilot woninggebonden financiering 
Eén van de grootste uitdagingen van de transitie van de gebouwde omgeving is de 
financiering van de verduurzaming van de eigen woningen. Vaak is een woonlastenneutrale 
case mogelijk, maar is het verkrijgen van de financiering lastig of onmogelijk. Ook zijn er 
mensen die ontzorgd willen worden voor wat betreft de te maken keuzes en overeen te 
komen garanties en dergelijke. Voor deze situaties kan een vorm van woninggebonden 
financiering een oplossing bieden. Al enkele jaren werken we in de regio samen met de 
Economic Board Utrecht om hier een doorbraak in te creëren. Dit is recent in een 
stroomversnelling geraakt. In Amersfoort wordt hiervoor met garantstelling van de gemeente 
en de provincie nu een model uitgetest. We onderzoeken de komende periode of we dit 
model ook in Leusden kunnen aanbieden. Naar verwachting komen we eind 2020 of begin 
2021 hiervoor met een voorstel naar de raad.

Subsidiebeschikking Stichting Lariks 2020
De gemeente Leusden staat voor de opgave de zorg betaalbaar te houden. In 2019 zijn naar 
aanleiding van de uitkomsten van de analyse van kostenstijging, daar waar sprake is van 
ongewenste tekorten of beleidseffecten, maatregelen in beeld gebracht om de 
kostenontwikkeling beheersbaar te houden. Gezamenlijk streven wij er naar een bedrag van 
€ 420.000 te bezuinigen op de gemeentelijke begroting. 

Om de zorg betaalbaar te houden, blijft het budget voor Stichting Lariks – de 
uitvoeringsorganisatie voor Wmo, Jeugdwet en Welzijn - voor 2020 gelijk aan dat van 2019 
en komt het bedrag dat we aan subsidie verstrekken overeen met het bedrag zoals in de 
begroting is opgenomen. 
Omdat de kosten van Lariks als gevolg van landelijke CAO-afspraken stijgen en incidentele 
financiële bijdragen vervallen, is er 15% minder besteedbaar personeelsbudget. Gevolg 
hiervan is dat de organisatie-inrichting en werkwijze van Lariks wijzigen en dat keuzes 
moeten worden gemaakt om de kerntaken in het kader van welzijn, ondersteuning en zorg 
met voldoende kwaliteit uit te voeren.  Bij het maken van deze keuzes is gekeken naar de 
ruimte die het vastgestelde beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 daarvoor biedt. 
Doel van de subsidiebeschikking is dat Stichting Lariks prestaties en activiteiten levert 
gericht op realiseren van de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in het gemeentelijke 
beleidskader Focus en Transparantie 2019-2022. Samen met Lariks is op basis van de 
zeven pijlers van het beleidskader bezien of werkzaamheden/taken die in het geding dreigen 
te komen aangepast moeten worden. Dit is niet het geval. Onderling overeengekomen is dat 
Lariks niet altijd alles zelf hoeft te blijven doen, maar waar mogelijk de coördinerende en 
faciliterende rol op zich neemt. Daar waar weinig gebruik wordt gemaakt van aangeboden 
voorzieningen en/of wat niet rendabel is, kan naar mening van Lariks en gemeente mee 
gestopt worden. 
Afgesproken is dat de prestaties en activiteiten die Stichting Lariks gaat verrichten, door 
Stichting Lariks nog nader uitwerkt worden in een activiteitenplan. 

Op 26 juni 2020 heeft het college de subsidie verleend en de beschikking verzonden.  

Stand van zaken (jeugd)zorgaanbieder Pluryn
Wij hebben u eerder middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de stand van zaken 
van het meerjarenherstelplan ‘Focus binnen Focus’ van (jeugd)zorgaanbieder Pluryn.
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Pluryn, in onze regio gecontracteerd als één van de zeven Breed spectrum aanbieders, 
verkeert als grote (jeugd)zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp al enige tijd in 
financieel zwaar weer. Op aangeven van de banken heeft breed spectrum aanbieder Pluryn 
het meerjarenherstelplan "Focus binnen Focus” vastgesteld. Doel van dit plan is om van 
Pluryn een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken. 

Voor dit plan heeft Pluryn een consultatieproces doorlopen met alle betrokken stakeholders. 
Onder regie van coördinerend jeugdregio Utrecht Stad is tijdens deze ronde intensief en 
meermaals met gemeentelijke vertegenwoordigers uit de betrokken jeugdregio’s gesproken. 
Gelet op wat we als gezamenlijke gemeenten geleerd hebben de afgelopen periode én de 
zorgen van de individuele gemeenten, is met Pluryn afgesproken om te komen tot een 
bovenregionale overlegstructuur t.b.v. de monitoring van de voortgang van de uitvoering van 
het meerjarenherstelplan. 

De uitwerking van de grote lijnen raakt op meerdere vlakken de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid op o.a. financiën, vastgoedvraagstukken, onderwijs en veiligheid. 
Gemeenten verwachten dat Pluryn hierin transparant opereert en tijdig en pro-actief 
afstemming zoekt met de betreffende gemeenten en regio’s. Pluryn neemt geen 
onomkeerbare stappen, voordat er afstemming heeft plaatsgevonden. De concrete 
uitwerking van het herstelplan zal dan óók in samenspraak met de zes overige breed 
spectrum aanbieders en de zeven gemeenten in de regio Amersfoort plaats moeten vinden. 
Hierbij zal uiteraard ook aandacht zijn voor de rol van de Jeugdautoriteit en de Inspectie. Zij 
zullen vanuit hun onafhankelijke rol de operationalisering van het herstelplan volgen en tot 
bevindingen komen.

Interbestuurlijk Toezicht omgevingsrecht, Uitvoeringsprogramma 2020 VTH en 
Jaarverslag 2019
In het Besluit omgevingsrecht (BOR) zijn wettelijke eisen opgenomen die van toepassing zijn 
op de processen voor het omgevingsrecht, de zogenaamde BIG-8 cyclus (beleidscyclus). 
Vanuit het interbestuurlijk toezicht houdt de provincie toezicht op de naleving van de BIG-8 
cyclus. Deze eisen zijn van toepassing op de taken die gemeente zelf uitvoert en de 
milieutaken die door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht worden uitgevoerd in 
opdracht van de gemeente Leusden. 

Met het Uitvoeringsprogramma 2020 Vergunningen Handhaving en Toezicht (VHT) vertaalt 
de gemeente Leusden het Integraal handhavingsbeleidsplan naar een 
Uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving op basis van de bestaande 
uitvoeringsorganisatie en de hierbinnen beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving. 
In dit Uitvoeringsprogramma 2020 wordt concreet beschreven hoe en in hoeverre de 
gemeente Leusden de beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving inzet op de 
verschillende handhavingsthema's en -taken. Het uitvoeringsprogramma 2020 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (voor de taken die de gemeente in eigen huis 
uitvoert) en het jaarverslag 2019 zijn op 7 juli 2020 door het college vastgesteld (L248632). 

Daarnaast heeft het college op 31 maart 2020 het Jaarprogramma 2020 RUD Utrecht – 
gemeente Leusden en de Jaarrapportage 2019 vastgesteld (L241609). 
Dit programma geeft inzicht in de voorgenomen activiteiten voor 2020 voor de uitvoering van 
de wettelijke milieutaken. De RUD heeft over de uitvoering van deze taken via een aparte 
Jaarrapportage 2019 RUD Utrecht voor de gemeente Leusden gerapporteerd. 
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Vanuit de provincie Utrecht wordt, op grond van de ‘Verordening systematische 
toezichtinformatie provincie Utrecht’, toezicht gehouden op de uitvoering van de 
gemeentelijke taken op het gebied van het omgevingsrecht. De provincie beoordeelt in het 
kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IbT) of aan de verplichtingen uit het Besluit 
Omgevingsrecht (BOR) wordt voldaan. Het Interbestuurlijk Toezicht (IbT) heeft op 26 maart 
2020 schriftelijk haar oordeel over het jaar 2018/2019 naar de gemeente verzonden. Hierbij 
zijn drie onderdelen beoordeeld (op basis van een scorewaardering). Voor gemeente 
Leusden kwam het IBT tot het volgende oordeel: Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (score redelijk adequaat), vakgebied Ruimtelijke Ordening (score adequaat) en 
Monumenten/archeologie (score adequaat). Er waren verbeterpunten meegegeven voor het 
jaar 2020. Met het vaststellen van bovengenoemde documenten is een volgende stap gezet 
in het uitvoeren van de verbeterpunten voor IbT. Dit houdt onder andere in dat er een nieuw 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma is gemaakt en dat er een VTH-beleidsprogramma is 
opgesteld en dat er een actieve rol is opgepakt in de regionale samenwerking op het gebied 
van VTH.

COVID-19
De schriftelijke verantwoording over de specifieke coronamaatregelen van de gemeente 
Leusden en de daaruit voortvloeiende extra inzet en middelen valt buiten het bereik van dit 
reguliere VTH jaarverslag en uitvoeringsprogramma en zijn niet opgenomen in het reguliere 
uitvoeringsprogramma. Dit is conform de regionale afspraken waarbij is afgestemd met alle 
deelnemende regiogemeenten die werken met hetzelfde regionale format voor het 
jaarverslag en het uitvoeringsprogramma. 
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