Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2020
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
CDA
VVD
GL/PvdA
D'66
CU/SGP
SP

: G.J. Bouwmeester
: I. Schutte
: M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel
en A.D.M.J. Kramer
: C.P.W.J. Genders, K. Roskam, H.B. Caarels, H. Lonink
: M.T.M. Sturkenboom, D.F.F.A. Houtveen en F.G. van der Vegte
: A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. Mülder
: K.E. Pouwels-Koopman, W.H. van den Brink en C.W.M. den Hertog
: A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig

: L.K. van der Ham (met kennisgeving)

Wethouders

: Wethouders W.R. Vos, P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden.

Bijgaand treft u een puntsgewijze weergave van de beraadslaging, inclusief overzicht van alle moties,
amendementen, toezeggingen en de uitkomst van de besluitvorming. Een integraal verslag, incl.
geïndexeerde geluidsopname staat op het raadsinformatiesysteem: gemeentebestuur.leusden.nl
1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering.
Mevrouw Van der Ham arriveert bij agendapunt 8 om gezondheidsredenen volgt zij de
algemene beschouwingen online.
Mevrouw Tolboom arriveert bij agendapunt 5.
Dhr. Sturkenboom spreekt namens Werkgeverscommissie en namens hele raad waardering
uit aan plv. griffier Jansen die deze avond voor het laatst de raad ondersteunt.
Sturkenboom spreekt ook waardering uit aan griffier Schutte.

2.

Inspraakronde
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.

Vaststellen agenda
Agenda conform vastgesteld.

4.
5.
6.
7.

Algemene Beschouwingen
Volgorde volgens loting: CDA, SP, ChristenUnie-SGP, GroenLinks-PvdA, VVD, D66.
Voorjaarsdebat
Schorsing
Slotdebat

8.

RV Jaarrekening 2019
Raadsbesluit:
•
de jaarstukken 2019 van de Gemeente Leusden vast te stellen. De stukken sluiten
met een positief resultaat voor de algemene dienst + grondbedrijf van € 1.655.000
(na mutaties in de reserves);
•
het resultaat van het grondbedrijf (voordeel € 967.000) te storten in de algemene
reserve van het grondbedrijf;
•
een bedrag te reserveren voor bestedingen in 2020 zoals genoemd in de
jaarstukken met een totaalbedrag van € 523.000;
•
het resterende rekeningoverschot van € 165.000 te storten in de Egalisatiereserve
Sociaal Domein);
•
begrotingswijziging 2020-1020 vast te stellen.
-
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Unaniem aangenomen.
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9.

RV Voorjaarsnota 2019
Raadsbesluit:
1.
de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
2.
het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2020 van €
386.300 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3.
het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2021 te betrekken bij het opstellen van
de begroting 2021-2024;
4.
€ 553.100 vanuit de algemene reserve Grondbedrijf over te hevelen naar de
algemene reserve basisdeel, ter aanvulling van het weerstandsvermogen;
5.
het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1007;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011,
1014, 1017 en 1018;
6.
het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
- aanleg zonnepanelen dak sporthal Antares van € 108.000;
- vervanging ondergrondse containers afvalinzameling van € 68.700.
Amendement A.9.1 CU-SGP VVD SP GL-PvdA Begrotingswijziging 1018 De Korf
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Bij besluitpunt 5, tweede aandachtsstreepje, de tekst ‘en 1018’ te verwijderen.
Motie M.9.1 CU-SGP VVD SP GrL-PvdA tijdpad toekomstige herontwikkeling gebied
De Korf - aangenomen
Verzoekt het college:
In het najaar van 2020 met een realistisch tijdpad te komen gericht op een toekomstige
herontwikkeling van het gebied De Korf en haar omgeving over maximaal 8 jaar;
Motie M.9.2 VVD CDA SP Help de Leusdense verenigingen de coronacrisis door! aangenomen
Verzoekt het college:
 Om zo nodig onze maatschappelijke, culturele en sportieve verenigingen zo nodig extra
te ondersteunen, bijvoorbeeld door extra uitstel of kwijtschelding van betaling.
Stemming:
 A.9.1 CU-SGP VVD SP GL-PvdA Begrotingswijziging 1018 De Korf -aangenomen 12v-9t.
Voor stemden CU-SGP, GL-PvdA, SP en D66. Tegen stemden CDA en VVD.
 Het raadsvoorstel is aangenomen 19v-2t. Voor stemden CDA, CU-SGP, GL-PvdA, D66
en VVD. Tegen stemde SP.
Stemverklaring mw. Belt: fractie zal voor amendement A.9.1. stemmen, maar tegen het
raadsvoorstel. Fractie geeft aan dat ze elk voorstel dat ze kán steunen, zal steunen, ook
al zal de fractie tegen het hele plan stemmen.
 M.9.1 CU-SGP VVD SP GrL-PvdA tijdpad De Korf aangenomen 13v-8t
Voor stemden CU-SGP, GL-PvdA, SP en VVD. Tegen stemden CDA en D66.
 M.9.2 VVD CDA SP steun verenigingen corona aangenomen 17v-4t
Voor stemden VVD, CDA, SP, D66 en CU-SGP. Tegen stemde GL-PvdA..
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10.

RV Kaderbrief 2021
Raadsbesluit:
Het college stelt u voor:
de Kaderbrief 2021 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de volgende kader
1. In te stemmen met de uitvoering van scenario 2:
a. structurele middelen beschikbaar stellen:
i. € 20.000 voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO);
ii. € 39.000 voor de Omgevingswet.
b. de structurele middelen ad € 59.000 te dekken ten laste van:
i. € 50.000 structurele ruimte nieuw beleid;
ii. € 9.000 ten laste van het positieve begrotingsresultaat.
c. incidentele middelen beschikbaar stellen:
i. € 80.000 per jaar voor uitvoering energietransitie (2021 en 2022);
ii. € 50.000 per jaar aanvullend Transitie Sociaal Domein (2021 en 2022);
iii. € 232.000 aanvullend budget voor de Omgevingswet (2021);
iv. € 50.000 per jaar aanvullend voor het Eetwerkcafé (2021);
v. € 60.000 per jaar aanvullend voor de peuterspeelzaal (2021);
vi. € 70.000 voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie
(2021).
d. de incidentele middelen ad € 672.000 te dekken ten laste van:
i. € 80.000 incidentele ruimte nieuw beleid i.c. de algemene reserve
flexibel deel;
ii. € 592.000 algemene reserve basisdeel.
2. In te stemmen met:
a. het verhogen van de algemene reserve basisdeel ten laste van de algemene
reserve toevoeging exploitatie met € 1.603.000 (ratio naar 1,0) en € 592.000
(scenario 2);
b. de wegvallende renteopbrengsten (1%) bij aanwending van de algemene
reserve toevoeging exploitatie af te ramen in de begroting.
3. In te stemmen met het starten van een kerntakendiscussie in 2021 ten behoeve van de
begroting 2022.
4.
In te stemmen met de overige begrotingskaders voor de begroting 2021.
Amendement A.10.1 D66 SP Hondenbelasting - verworpen
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 4 van het raadsvoorstel als volgt aan te
vullen:
Voor het jaar 2021 de tweede tranche (dit is de eerstvolgende stap) van 12,5% afschaffing
hondenbelasting door te voeren en het hierdoor ontstane tekort op de begroting in 2021 te
dekken door een
verhoging
van de OZB
voor woningen.
Amendement
A.10.2
D66 Scenario
2-, Bevriezing
kosten omgevingswet - ingetrokken
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Amendement A.10.3 SP Keuze scenario Welzijn Leusden - verworpen
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit onder punt 1 als volgt te wijzigen:
1a. In te stemmen met de uitvoering van scenario 1 aangevuld met de taken gericht op het
“welzijn van Leusden”;
1b. Meteen na het zomerreces de discussie van kerntaken en de invulling van “het welzijn
van Leusden” te voeren en inwoners hierin te betrekken. Hier in mee te nemen:
- het ondersteunen van buurthuizen, verenigingen, culturele activiteiten
- zaken die het welzijn van inwoners bevorderen
- enkel investeringen in onderzoeksbureaus als blijkt dat voor de uitvoering geld
is
Motie M.10.1
GrL-PvdA
VVDop
CU-SGP
Integrale
heroriëntatie
en dekking
- geen
bezuiniging
het Sociaal
Domein
omdat doorambities
de coronacrisis
mensen
aangenomen
niet alleen financieel hard geraakt worden maar ook hun lichamelijke en
Roept het college
op: gezondheid.
geestelijke
 zich
samen
met
andere
gemeenten
en VNG bij
sterk
blijven
- pas op de
plaats
maken
met onderdelen
vanhet
deKabinet
CUP die
niet te
ten
goedemaken
komen
vooraan
extra
voordegemeenten
en een
eerlijke verdeelsleutel van het
hetbijdragen
welzijn van
inwoners van
Leusden.
gemeentefonds;
- niet noodzakelijke- en grote projecten voorlopig te schrappen omdat deze de
 de Raad
in de situatie
tweedevan
helftLeusden
van 2020
staat te
stellenbrengen.
zich integraal op de
financiële
in in
gevaar
kunnen
ambities,
organisatorische
voorwaarden
en de
financiële
voor
- wanneer
de financiële situatie
verbetert
kunnen
deze (on-)mogelijkheden
projecten weer op de
de komende
jaren
te
kunnen
heroriënteren.
agenda gezet worden;
- minimale acties Omgevingswet voor gemeenten;
1c. Uiterlijk bij het voorjaarsdebat 2021 de financiële doorrekening voor de extra taken
3
“gericht op welzijn van Leusden” voor te leggen.

Motie M.10.2 D66 Herontwikkeling de korf - verworpen
Roept het college op:
Het onderzoek voor het vaststellen van de kaders en de visie op de herontwikkeling te
richten op het op de markt brengen van de herontwikkeling door marktpartijen door:
o Het uitschrijven van een prijsvraag voor ontwikkelaars en bouwers om te komen met
een visie op de herontwikkeling van de Korf;
o De inwoners van Leusden een stem te geven bij het beoordelen van de ingezonden
ontwerpen;
o De winnaar van de prijsvraag in de gelegenheid te stellen het complex te realiseren en
te ontwikkelen.
Motie M.10.3 D66 Toekomst Theater De Tuin - verworpen
Roept het college op:
- Met het bestuur van de Stichting De Tuin en de bibliotheek te onderzoeken op welke
wijze theater de Tuin kan worden geïntegreerd in de openbare bibliotheek, zodat hier
een centrum voor cultuur in Leusden kan ontstaan;
Motie M.10.4 CDA De Korf en De Tuin - verworpen
Verzoekt het college:

met spoed het plan zoals in het amendement van 12-12-2019 van het
plangebied te ontwikkelen. Dit plan voor het eind van het jaar 2020 te presenteren
aan de raad;
de onderhandelingen met de stakeholders op te pakken;

Motie M.10.5 CDA Bouwen naar behoefte - ingetrokken

Motie M.10.6 CU-SGP Steun motie Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet aangenomen
Verzoekt het college:
Bij de ledenvergadering van de VNG zich maximaal in te spannen om te bewerkstelligen
dat de invoering van de Omgevingswet, op zo kort mogelijke termijn, budgetneutraal kan
worden uitgevoerd.
Motie M.10.7 CDA CU-SGP nieuwe straatnamen door de samenleving - aangenomen
Roept het college op:
Om voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg nieuwe straatnamen door de samenleving te
laten bepalen, waarbij de gemeente alleen toeziet op de uitgangspunten. En de raad
hierover in het najaar te informeren op welke wijze het college dit de samenleving laat
uitvoeren.
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Motie M.10.8 VVD SP D66 CU-SGP CDA Maatjesproject Dementie – langer meedoen
met dementie - aangenomen
Dringt bij het college aan op:
 De ondersteuning van het Maatjes-project Dementie te continueren opdat de
begeleiding van de vrijwilligers en het maken van nieuwe matches op verantwoorde
wijze kunnen doorgaan;
 Deze begeleiding te laten duren tot in ieder geval de uitkomsten van de verwachte
kerntakendiscussie van de gemeente bekend zijn;
 De raad uiterlijk 17 september 2020 te informeren op welke wijze dat zal worden
ingevuld.
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Motie M.10.9 CDA Preventieve zorg voor kinderen bij echtscheidingen - aangenomen
Roept het college op:
Te onderzoeken of de hulp aan gescheiden ouders geïntensiveerd kan worden. En hierover
de raad binnen een half jaar te informeren;
Motie M.10.10 CU-SGP VVD GrL-PvdA SP CDA Lariks - aangenomen
Verzoekt het college:
- de raad te dienen met een onafhankelijke evaluatie van Lariks waarin antwoord wordt
gegeven op de vragen die Lariks zichzelf in het jaarverslag heeft gesteld;
- in december te komen met een voorstel voor herijking van de rol, taken en positie van
Lariks waardoor gemeente en inwoners weer duidelijk hebben wat ze wel en niet van
Lariks mogen verwachten;
- waarbij overigens het samen aan de lat staan als gemeente en Lariks voor een goede
zorg aan inwoners een leidend principe blijft.

Motie M.10.11 SP CU-SGP VVD CDA gedupeerden kindertoeslagaffaire aangenomen
Verzoekt het college:
•
actief te communiceren over de hersteloperatie van de belastingdienst en de
ondersteuning die Lariks en Stadsring51 kunnen bieden;
•
op te vragen bij partnerorganisaties (WIZ-Amersfoort, kinderopvangorganisaties,
Stadring51,
Lariks) of
er gezinnen
zich tering
gemeldnaar
hebben
als gevolg
van de
Motie M.10.12
D66 CU-SGP
groot
onderhoud
de nering
- aangenomen
Roept hetkindertoeslagenaffaire;
college op:
Om voor het groot onderhoud nieuwe kaders en uitgangspunten aan de raad voor te
•
te informeren
bij de
belastingdienst
naar de
omvang met
van een
het aantal
in
leggen
waarbij
zo veel als
mogelijk
rekening wordt
gehouden
budgetgedupeerden
dat 7%
de
gemeente
Leusden;
minder is dan nu geraamd en hiermee bij het opstellen van de begroting / voorjaarsnota
2021 rekening te houden.
•
te onderzoeken of er passende aanpak mogelijk is in samenwerking met de
belastingdienst;
•

in kaart te brengen hoe groot de problematiek is in gezinnen als gevolg van de
kindertoeslagenaffaire;

-

• ondersteuning bieden (via Lariks en Stadsring51) aan gezinnen die zich melden als
gevolg van de kindertoeslagenaffaire;

Stemming:
 A.10.1 D66, SP Continueren gefaseerd afschaffen hondenbelasting is verworpen 8v-13t.
Voor stemden CU-SGP, SP en D66. Tegen stemden CDA, GL-PvdA en VVD.
 A.10.2 D66 Scenario 2-, Bevriezing kosten omgevingswet - ingetrokken
 A.10.3 SP Keuze scenario Welzijn Leusden is verworden 2v-19t.
Voor stemde SP. Tegen stemden CDA, CU-SGP, GL-PvdA, D66 en VVD.
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Het raadsvoorstel Kaderbrief is aangenomen 16v - 5t.
Voor stemden CDA, CU-SGP, GL-PvdA. Tegen stemden D66 en SP.
Stemverklaring dhr. Dragt: fractie D66 stemt tegen de Kaderbrief omdat scenario 2 wordt
voorgesteld, daarmee wordt een scenario gekozen waarbij geen dekking wordt gegeven
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voor de jaren na 2022 en dat aan de volgende colleges over te laten. D66 kan zich daar
niet in vinden.
Moties
 M.10.1 GrL-PvdA VVD CU-SGP Integrale Herorientatie Meerjaren Ambities en dekking aangenomen 16v-5t
Voor stemden GL-PvdA, VVD, CU-SGP, SP en D66. Tegen stemde CDA.
 M.10.2 D66 motie herontwikkeling de korf verworpen 3v-18t
Voor stemde D66. Tegen stemden CDA, CU-SGP, GL-PvdA, SP en VVD.
 M.10.3 D66 motie theater de tuin verworpen 8v-13t
Voor stemden D66, CU-SGP en SP. Tegen stemden CDA, GL-PvdA en VVD
 M.10.4 CDA motie De Korf en De Tuin - verworpen 8v-13t
Voor stemden CDA en D66. Tegen stemden CU-SGP, GL-PvdA, SP en VVD.
Stemverklaring dhr. Dragt: fractie D66 stemt voor, omdat dit de second best optie is.
 M.10.5 CDA Bouwen naar behoefte – is ingetrokken
 M.10.6 CU-SGP VVD GrL-PvdA SP D66 CDA Steun motie VNG Omgevingswet – is
unaniem aangenomen.
 MM.10.7 CDA CU-SGP nieuwe straatnamen door de samenleving - aangenomen 13v-8t
Voor stemden CDA, CU-SGP, SP en D66. Tegen stemden GL-PvdA en VVD.
 M.10.8 VVD SP D66 CU-SGP CDA motie Maatjes project Dementie - aangenomen 17v-4t
Voor stemden VVD, SP, D66, CU-SGP en CDA. Tegen stemde GL-PvdA.
Stemverklaring dhr. Sturkenboom: de fractie acht deze motie overbodig en zijn voldoende
toezeggingen vanuit college.
 M. M.10.9 CDA CU-SGP VVD preventieve zorg kinderen bij echtscheidingen aangenomen 17v-4t.
Voor stemden CDA, CU-SGP, VVD, D66 en SP. Tegen stemde GL-PvdA.
Stemverklaring dhr. Dragt: de fractie draagt preventie een zeer warm hart toe. Ook al
vindt de fractie dat preventie voldoende geregeld is in motie M.10.10., kan de fractie niet
tegen stemmen.
Stemverklaring dhr. Sturkenboom: fractie zal tegen stemmen, omdat fractie lever had
gezien dat de motie over Lariks werd uitgebreid met preventie met echtscheiding als
voorbeeld.
 M.10.10 CU-SGP VVD GrL-PvdA SP CDA Motie Lariks is unaniem aangenomen
 M.10.11 SP VVD CU-SGP gedupeerden kindertoeslagaffaire - aangenomen 17v-4t
stemden CDA, CU-SGP, VVD, D66 en SP. Tegen stemde GL-PvdA.
Stemverklaring dhr. Sturkenboom: het is zonde dat de opmerking van de SP niet is
doorgevoerd. Daarom zal de fractie tegen stemmen.
 M. M.10.12 D66 CU-SGP Groot onderhoud- de tering naar de nering aangenomen 11v-9t
Voor stemden CU-SGP, SP, D66 en VVD. Tegen stemden CDA en GL-PvdA.
11.

Herstemming motie M.10.2 Mastenbroek II rode contour
Motie D66 CU-SGP verschuiving rode contour
Roept het college op:
Met de provincie Utrecht in gesprek te gaan om de rode contour te verschuiven tot
de gemeentegrens;
In de stedenbouwkundige uitwerking van het plan Mastenbroek II, rekening te
houden met toekomstige woningbouw in het gebied noordelijk van de huidige rode contour.;
Herstemming:
 Motie M.10.2 Mastenbroek II rode contour uit raad 2 juli is verworpen 10v-11t.
Voor stemden: CU-SGP, D66, VVD. Tegen stemden: CDA, GL-PvdA en SP.

12.

L

Sluiting
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 1 oktober 2020.
I. Schutte – van der Schans
griffier
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G.J. Bouwmeester
voorzitter
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