
Memo voortgang Programmabegroting 2020 

 

         Domein Bestuur 

 

        Domein Fysieke Leefomgeving 

 

        Domein Samenleving 

 

        Domein  Ruimte  

 

 

13 oktober 2020 

L256612 



Met deze memo bieden wij u de verantwoording aan van de inhoudelijke voortgang van de 

programmabegroting 2020. 

Voor de beleidsverantwoording over de programmabegroting bent u van ons gewend dat wij 

u mondeling informeren op de zogenaamde “voortgangsavonden per programma”. Op deze 

avonden geven onze ambtenaren presentaties en informeren wij de raad zo over de 

inhoudelijke voortgang van de programmabegroting. 

Die aanpak vloeit uit de afspraak met de raad om de bestuurlijke planning en control te 

verbeteren. Naast introductie van de begrotingsapp is ook de stap gezet naar een “knip” als 

het gaat om de financiële voortgang (in Voorjaarsnota en de Najaarsnota) en de 

beleidsinhoudelijke voortgang van de programmabegroting. We gaan van “papier naar het 

gesprek” op de voortgangsavonden. 

 

Die aanpak laten we nu eenmalig los. We hebben over de afgelopen periode (voor de 

Coronacrisis) ervaren dat door een “volle” agenda een behoorlijke tijdsklem is ontstaan. In de 

tijd gezien is het een uitdaging deze avonden in te passen in de reguliere agenda van de 

raad. Ook is de tijd die daarvoor wordt uitgetrokken niet zo ruim bemeten dat alle 

onderwerpen en vragen ook met voldoende diepgang behandeld kunnen worden. Inmiddels 

hebben we ook we te maken met de coronamaatregelen. Meerdere ambtenaren presentaties 

laten verzorgen past op dit moment niet goed in een lijn van beperking van contacten. 

Omdat wij het belangrijk vinden de raad wel tussentijds te informeren over de voorgang van 

de programmabegroting kiezen wij nu voor een schriftelijke beleidsverantwoording. Van 

“gesprek naar papier” dus. Wij zijn er overigens nog steeds van overtuigd dat een 

mondelinge behandeling voordelen biedt. In het gesprek is interactie mogelijk tussen raad en 

ambtenaren, wordt enthousiast vertelt over het werk en is het goed mogelijk de actualiteit 

voor het voetlicht te brengen. 

Middels 3 vragen en antwoorden geven wij een beleidsverantwoording van de inhoudelijke 

voortgang van alle domeinen van de programmabegroting. Hierbij gaan we niet in op alle 

acties die genoemd staan in de programmabegroting. We lichten de belangrijkste positieve 

ontwikkelingen er uit, gaan in op belemmeringen en lichten belangrijke extra activiteiten die 

zijn opgepakt toe.   

 

  



Domein Bestuur 
 
Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen:  

1. Samenleving voorop 
2. Publieke dienstverlening 
3. Samenwerking 
4. Veiligheid 

 
Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en 
activiteiten opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen in het domein, die niet via separate 
trajecten in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest, worden onderstaand beschreven.  
 

Wat zijn de belangrijkste positieve ontwikkelingen binnen het 
domein? 
 
Samenleving voorop 
 
Kernwaarden Samenleving Voorop onderwerp van gesprek (B.1.1.1) 
Met het besluit van de gemeenteraad op 12 maart 2020 is de organisatieontwikkeling een 
feit. Inmiddels is er een nieuwe teamindeling en zijn de teammanagers geworven en aan de 
slag. De nieuwe start van de teams gaat gepaard met het vertellen over de missie, visie en 
de kernwaarden Samenleving Voorop. In de programmabegroting is opgenomen dat de 
kernwaarden binnen en buiten de organisatie worden uitgedragen. Met de teams en binnen 
de teams wordt gesproken over de kernwaarden, zodat iedereen werkzaam bij de gemeente 
Leusden deze (opnieuw) goed op het netvlies heeft. Binnen de teams wordt vervolgens de 
vertaalslag gemaakt naar wat de kernwaarden specifiek voor het werk binnen dit team 
betekenen. Ervaringen uit het verleden worden daarin meegenomen en overgedragen aan 
onze nieuwe medewerkers. Ook wordt gekeken naar nieuwe toepassingen. Op deze manier 
leven de kernwaarden, zijn ze onderwerp van gesprek in de teams en komen ze in het 
dagelijks werk tot uiting.   
Ook naar buiten toe worden de kernwaarden uitgedragen. In het najaar 2019 zijn DAVA, 
Buurkracht Alandsbeek, LeusdenZeT en de dorpsraad Achterveld door het college 
‘uitgedaagd’ om in samenspraak met Achterveld in beeld te brengen of er behoefte is aan 
een woonconcept dat meerdere doelgroepen in Achterveld verbindt en vervolgens hoe dit er 
conceptueel uit zou moeten zien. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak. Het plan start met 
een onderzoek naar de behoefte aan meer generatiewoningen. Er wordt nu uitvoering 

gegeven aan dit onderzoek.   
 
Samenwerking 
 
Samenwerking BLNP (B 3.1.2) 
De samenwerking BLNP is in een nieuwe fase beland. Van de pioniersfase van het begin, 
zijn we dit jaar overgegaan naar het bestendigen van de samenwerking. De teams op de 4 
taakvelden (ICT, JZ, HRM en Financiën) werken onder aansturing van het teamhoofd van 
het betreffende taakveld. Op alle vier de taakvelden hebben we met de invulling van 2 
vacatures structurele invulling gevonden in de aansturing. Met het bestendigen van de 
samenwerking worden deze 4 taakvelden onderdeel van onze reguliere bedrijfsvoering.  
 
Binnen alle teams wordt geïnvesteerd in optimalisering van de samenwerking door te sturen 
op harmonisatie en standaardisatie. Zo wordt door Financiën de P&C cyclus geharmoniseerd 
en binnen HRM de arbeidsvoorwaardenregelingen. ICT is bezig om een overeenkomst 
samenwerkende licenties af te sluiten om zo een efficiencyslag in de kantoorautomatisering 



te kunnen maken. Juridische zaken zet in op onderlinge vervangbaarheid bij onder meer de 

afhandeling van bezwaren en zorgt voor een breed opleidingsaanbod.  
 
Veiligheid 
 
Ondermijning terugdringen (B 4.1.1) 
Er zijn mooie resultaten geboekt bij het terugdringen van ondermijning in de gemeente 
Leusden (sluiting horeca i.v.m. illegaal gokken). Er wordt gewerkt aan een regionaal en ook 
lokaal beleid t.a.v. ondermijning.  De samenwerking tussen veiligheid en zorg is nog 
intensiever geworden met de uitvoering van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Die de rechten van mensen regelt die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een 
psychische aandoening). En er wordt zowel de gemeentelijke crisisorganisatie als de 
brandweer verder geprofessionaliseerd door trainingen en het renoveren van de kazerne. 

 

Wat zijn belangrijke belemmeringen voor het behalen van 
doelstellingen of uitvoeren van activiteiten? 
 

Veiligheid 
 
Handhavingscapaciteit en prioritering vraagstukken 
Er zijn veel aspecten die van invloed zijn op de veiligheid in een gemeente. Een belangrijke 
pijler is de handhaving op gemeentelijke regels en wetgeving. Helaas zien we dat er de 
afgelopen maanden veel druk is ontstaan op de handhavingscapaciteit van de gemeente 
Leusden en de politie. Deze druk komt gedeeltelijk voort uit de Coronacrisis en de daarbij 
horende noodzakelijke handhaving op de landelijke maatregelen. Maar we zagen al eerder 
dat zowel de politie als de gemeentelijke toezichthouders steeds meer capaciteit moeten 
inzetten voor o.a. overlastcasussen, hangjongeren en verwarde personen. Daarnaast 
moeten we ook vaker concluderen dat die capaciteit niet altijd toereikend is en we creatief 
moeten zijn om dit op te lossen. Binnen de gemeente Leusden wordt er daarom kritisch 
gekeken welke casussen en aandachtsvelden voorrang krijgen volgens de 
handhavingsstrategie van de gemeente. De druk op de politiecapaciteit wordt structureel 
binnen de basisteamdriehoek (burgemeesters van de gemeente Zeist, Bunnik, Leusden en 
Woudenberg, teamchefpolitie en officier van justitie) besproken en op elkaar afgestemd. Zo 
wordt de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk ingedeeld. 

 

Wat is extra opgepakt om beoogde doelen te bereiken?  
 
Coronacrisis 
 
Forse inzet coronateam  
Bij het opstellen van de begroting was de Coronacrisis nog niet voorzien. Vanaf 15 maart 
2020 is het coronateam operationeel en is met man en macht gewerkt aan de extra taken die 
we als gemeente voor onze kiezen kregen. Met in eerste instantie 2 dagelijks een 
kernteambijeenkomst hebben we de beginperiode het hoofd geboden. Daarna kon er worden 
afgeschaald naar 1x per dag, 3x per week en in de zomerperiode 1x per week. Inmiddels 
wordt het aantal kernteambijeenkomsten weer opgeschaald. We zien dat de actuele 
ontwikkelingen vragen om steeds alert te zijn en snel te schakelen. We hebben in het 
afgelopen half jaar 17x (datum 29 september 2020) een nieuwe noodverordening ontvangen 

en deze geïmplementeerd.    
 
 



 
Veiligheid 
 
Extra inzet handhaving m.b.t. de Coronacrisis 
De handhaving van de coronamaatregelen is niet opgenomen in onze doelstellingen. Het 
heeft ons allemaal verrast, maar door met elkaar samen te werken proberen we het virus 
onder controle te krijgen. De gemeente probeert zo goed mogelijk de inwoners en 
ondernemers in de gemeente te ondersteunen bij de naleving van de maatregelen. In de 
eerste periode van de COVID-19 crisis is er vooral ingezet op het aanspreken en informeren 
van inwoners en ondernemers. Nu we in de tweede golf zitten en de maatregelen weer zijn 
aangescherpt, zal er streng worden gehandhaafd op de maatregelen die al eerder zijn 
opgelegd (in de beginfase van de COVID-crisis). Deze handhaving is afgestemd volgens de 
regionale handhavingsstrategie bijhorende de COVID-noodverordening van de VRU 
(veiligheidsregio Utrecht). Voor de handhaving van de nieuwe maatregelen (o.a. sluiting 
horeca om 22:00, geen publiek bij sportwedstrijden, etc.) zal er eerst een periode van 
nadrukkelijk waarschuwen aan vooraf gaan. 
 
De handhaving van de corona maatregelen staat momenteel hoog geprioriteerd in de 
werkzaamheden van de gemeentelijke toezichthouders en de politie (naast de afhandeling 
van noodhulpmeldingen en acute meldingen van gevaar en overlast). 

 

Stijging in zwaarte casussen verwarde personen 
Al enkele jaren werken we binnen de gemeente Leusden met de persoonsgerichte aanpak 
(PGA) voor verwarde personen. Personen die ernstige veiligheidsproblemen, of ernstige 
overlast veroorzaken, kunnen het beste worden aangepakt met integrale en op de persoon 
toegesneden maatregelen. Hierbij werkt de gemeente samen met Lariks, GGZ, 
Woningstichting Leusden en de politie. De afgelopen maanden zien we niet alleen een 
stijging in het aantal meldingen van verwarde personen (momenteel hebben we tot augustus 
108 meldingen t.a.v. 103 meldingen vorig jaar) maar we zien vooral dat de casussen steeds 
zwaarder worden. Vaak gaat het om casussen met meerdere problemen en oorzaken, 
waarbij een inwoner niet alleen overlast veroorzaakt, maar vaak ook verslaafd is, problemen 
heeft t.a.v. wonen, werk en inkomen. Daarnaast hebben deze inwoners steeds meer 
dusdanige hulpverlening nodig, dat er steeds vaker aangestuurd moet worden op een 
gedwongen traject. De coördinatie op deze casuïstiek vraagt veel inzet van alle partners en 
doordat er momenteel veel casussen met meerdere oorzaken en problemen tegelijk actief 
zijn, zien we dat dit momenteel op diverse punten knelt in de capaciteit van zowel de 
gemeente als de partners. 

 

  
 

  



DOMEIN FYSIEKE LEEFOMGEVING  

 

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen:  
1. duurzaamheid en milieu,  
2. water, riolering en klimaatadaptatie,  
3. wegen en infrastructuur,  
4. accommodaties en onderwijs,  
5. beheer buitenruimte. 
 

Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en 
activiteiten opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn onderstaand beschreven.  
 

Wat zijn de belangrijkste positieve ontwikkelingen binnen het domein? 
 

Duurzaamheid en milieu 

Uitkomst consultatieproces zorgt voor bijstelling Regionale Energie Strategie (L.1.1.1 
en L.1.1.4) 

We hebben een intensief consultatieproces opgezet met een webinar, een social media 

campagne, inspraaksessies en een representatieve enquête. Dit heeft duidelijk gemaakt dat 

inwoners de energietransitie belangrijk vinden en willen dat de gemeente hiermee aan de 

slag gaat. Ze willen liever niet dat we alleen met windmolens grootschalig energie opwekken. 

Liever ook of alleen met zonnevelden. Daarom stellen we onze partners in de regio voor om 

de koers van de Regionale Energie Strategie (RES) pro-actief bij te stellen (Leusdens 

addendum bij RES). Hierbij laten we onze eigen doelstellingen niet los. Nu we weten wat 

onze inwoners belangrijk vinden, kunnen we beter op hun voorkeuren afstemmen, hoe we 

onze doelstellingen, energieneutraal in 2040,  gaan halen. De inzichten uit het 

consultatieproces vormen het vertrekpunt voor het op te zetten vervolg van het 

participatieproces.  

We zetten maximaal in op besparing voordat we woningen van het aardgas gaan 
afkoppelen (L1.1.2) 
De raad heeft de uitgangspunten voor een aardgasvrij verwarmde gebouwde omgeving 
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn: 1, open houden van opties voor verschillende 
toekomstige alternatieven voor aardgas; 2, inzetten op de toekomstbestendigheid van 
woningvoorraad; 3, de inzet richt zich op aardgasreductie als eerste stap; en 4, de 
energietransitie is inclusief, we zorgen dat iedereen mee kan. De Transitievisie Warmte 
wordt in december in de raad behandeld.   
Voor de wijk Rozendaal is een aanvraag voor een rijksbijdrage gedaan, waarvan de uitslag 

eind oktober verwacht wordt. 

 

Water, riolering en klimaatadaptatie en 
Wegen en infrastructuur 

 

75% van de adressen aan de Hessenweg in Achterveld doen mee met het regenwater-

afkoppelproject van de gemeente (L.2.4.2.).  

De uitvoering van het gecombineerde riool- en wegenproject Hessenweg in Achterveld is in 

de zomer van 2020 afgerond. Een nieuw deel van ons rioolstelsel en wegennet is hierdoor 

klaar voor een veranderend klimaat. In aanvulling op dit project in de openbare ruimte zijn 



ook bewoners, bedrijven en instellingen langs de Hessenweg benaderd om deel te nemen. 

Door regenwater op eigen terrein op te vangen en door huisaansluitingen op een goede 

manier aan te sluiten op het vernieuwde rioolstelsel functioneert het rioolstelsel efficiënter en 

wordt de waterkwaliteit in en rond Achterveld verhoogd. Dit afkoppelproject is een succes, 

omdat 75% van de adressen langs de Hessenweg aan het einde van dit jaar afgekoppeld 

zijn. En dat is meer dan vooraf gedacht. Deze aanpak willen we daarom ook inzetten bij 

andere gecombineerde wegen- en rioolprojecten in onze gemeente: zoals bijv. bij de 

projecten Burgemeester de Beaufortweg en Leusden-Zuid-Noord.  

  
Accommodaties en onderwijs 

Gemeente Leusden draagt bij aan de energietransitie met zonnepanelen op sportzaal 
Antares (L4.1.1) 

Eind augustus 2020 is gestart met het plaatsen van 260 zonnepanelen op het dak van MFC 

Antares. Begin oktober wordt de eerste elektriciteit opgewekt. De hoeveelheid opgewekte 

elektriciteit, zo’n 70.000 kWh per jaar, is ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van de 

sportzaal. 

Met de vereniging van eigenaren zijn afspraken gemaakt over de verrekening van de 

opgewekte elektriciteit. De opbrengsten van de zonnepanelen, inclusief de toegekende 

subsidie, komen ten goede aan de gemeente.  

Met dit project laat het college zien dat het bijdraagt aan de energietransitie en de gebouwde 

omgeving benut om duurzame energie op te wekken.  

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden van de Korf op schema (L4.2.1) 

Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten de Korf in stand te houden en op te knappen met 

het oogmerk op levensduurverlenging van circa 8 jaar. In de afgelopen maanden zijn de 

benodigde werkzaamheden verder uitgewerkt in samenspraak met de huurders van het 

activiteitencentrum en het theater. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden van dit besluit 

uitgevoerd waaronder het herstel van het oorspronkelijke ventilatiesysteem en de goten.  

Ook de overige onderhoudsmaatregelen zijn geïnventariseerd en uitgewerkt. De verwachting 

is dat deze werkzaamheden vanaf november uitgevoerd gaan worden.   

Doel onderwijshuisvesting dit jaar flinke stap dichterbij 
Het doel om in Leusden nieuwe huisvesting voor onderwijs te realiseren die duurzaam is en 
aansluit bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing is dit jaar weer een flinke 
stap dichterbij gekomen:  
KC Berkelwijk (L.4.3.1.) is gerealiseerd en in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. 
De renovatie van MKC ’t Ronde (L.4.3.3) is in september gestart. De kinderen die nu tijdelijk 
in de Holm hun lessen krijgen, kunnen september volgend jaar weer terug naar hun 
eigentijdse school. 
De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van MFC Atria (L4.3.4) is aangevraagd. De 
nieuwe ruimten kunnen naar verwachting na de voorjaarsvakantie 2021 in gebruik genomen 
worden. 
Het ontwerpen van het nieuwe KC Groenhouten (L4.3.2) is gestart. Parallel aan het 
ontwikkelen van het bouwplan wordt gewerkt aan het aanpassen van het bestemmingsplan. 
Verwacht wordt dat in het voorjaar 2021 de omgevingsvergunning wordt verkregen. De 
realisatie vindt dan plaats vanaf het einde van het schooljaar juli 2021. Het streven is KC 
Groenhouten voor het einde van 2022 in gebruik te nemen. 
 

Beheer openbare ruimte 

Plan voor nieuw contract dagelijks onderhoud buitenruimte in ontwikkeling (L5.1.2) 



In werkgroepen wordt gewerkt aan een inhoudelijk plan om alle eisen, wensen en 
ontwikkelingen een plek te geven in het nieuwe contract. Biodiversiteit/klimaatadaptatie en 
belevingswaarde maken onderdeel uit van het plan, maar ook  voor Social Return on 
Investment (SROI), samenleving/ communicatie en technisch beheer zijn werkgroepen aan 
de slag. Het plan voor dagelijks onderhoud is eind 2020 in samenhang met het IBOR plan 
voor groot onderhoud, gereed. De effecten van beperkt groot onderhoud, op dagelijks 
onderhoud en vice versa worden aangegeven. Beide plannen geven achtergrondinformatie 
over het groot-/dagelijks onderhoud van de buitenruimte voor de prioriteitendiscussie in het 
eerste kwartaal van 2021.  

 
Resultaten belevingswaarde meting sturen het dagelijks onderhoud bij (L5.1.1) 

Op basis van de resultaten van de belevingswaarde meting (2019), meldingen en opgedane 

ervaringen, is het dagelijks onderhoud op meerdere onderdelen en locaties bijgestuurd.  Hier 

en daar wat ander/intensiever onderhoud is mogelijk geworden door op plekken waar het 

kan, iets minder te doen. Een volgende meting van de belevingswaarde moet de effecten 

van het bijsturen duidelijk maken. 

 

Wat zijn belangrijke belemmeringen voor het behalen van 

doelstellingen of uitvoeren van activiteiten ? 
 

Duurzaamheid en milieu 
 
Energieloket en de energiecampagne IkWilWatt minder goed uit de startblokken door 

Coronacrisis (L1.1.3) 

Veel activiteiten voor de energiecampagne IkWilWatt vielen in het begin uit door de 

Coronacrisis. Zo kon de officiële aftrap van het inloopspreekuur niet doorgaan en is de 

bedrijvenbijeenkomst verplaatst naar een later moment.  Een aantal activiteiten kon  gelukkig 

toch doorgaan: de energiegidsen zijn tijdens het grootste gedeelte van de Lockdown 

bereikbaar geweest (Skype/telefoon) en ook de gesprekken aan huis hebben doorgang 

kunnen vinden. De Groene Belevenis is weer open gegaan om op een veilige en 

kleinschalige manier mensen te informeren over energiebesparende maatregelen. Bedrijven 

die kleinschalige duurzame maatregelen treffen, zijn tijdens een bijeenkomst uitgenodigd om 

zich in te schrijven in het bedrijvenportal van het Energieloket  In oktober volgt (wanneer dit 

mogelijk is i.v.m. de Coronacrisis) een energiebesparingsactie met een zeecontainer in 

Leusden. De energiegidsen zullen tijdens deze actie  inwoners van Leusden informeren over 

kleine energiebesparende maatregelen die inwoners zelf kunnen treffen. Hier wordt ook 

direct de koppeling gelegd met de RRE-voucher subsidie (energievouchers voor 

woningeigenaren van €65 voor het treffen voor energiebesparende maatregelen) die vorig 

jaar door de gemeente Leusden is binnengehaald. Ook de verdere digitale mogelijkheden 

voor de energiecampagne worden onderzocht.  

 

 

 

 

Water, riolering en klimaatadaptatie en 
Wegen en infrastructuur 



 

De kans op klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van onze leefomgeving stuit 

op discussies over fietsinfrastructuur (L.3.1.1) . 

Plannen voor groot onderhoud en vervanging in de buitenruimte hangen met elkaar samen. 
Inrichtingsplannen vragen om een integrale benadering. Hierdoor kan de grootschalige 
infrastructuur minder bepalend zijn en onze leefomgeving meer klimaatbestendig en 
waterrobuust. Meer ruimte voor biodiversiteit, bewegen en spelen en schoon water. De 
uitdaging voor de korte termijn wordt om dit, samen met de samenleving, mee te nemen voor 
de plannen Torenakkerweg en Burgemeester de Beaufortweg. 
 

Accommodaties en onderwijs 

Duurzaamheidsplannen gemeentelijke accommodaties vertraagd als gevolg van de 
Coronacrisis (L5.1.1) 
De vastgoedorganisatie heeft de afgelopen maanden veel tijd besteed aan de gevolgen van 

de Coronacrisis. Een aantal huurders heeft moeite om het hoofd boven water te houden en 

de gemeente verzocht om uitstel en kwijtschelding van betalingen. Daarnaast moeten er veel 

vastgoed gerelateerde vragen beantwoord worden om na de lockdown de bedrijfsvoering 

weer op te kunnen starten met de geldende beperkingen. Dit heeft gevolgen gehad voor de 

voortgang van de duurzaamheidsplannen voor ons vastgoed. 

 

Beheer openbare ruimte 

Bewonerscontacten zijn onontbeerlijk, maar door de Coronacrisis beperkt  

De Coronacrisis is een beperkende factor gebleken in de verdere ontwikkeling van en 

experimenten met het meten van belevingswaarde (L 5.1.1) omdat dit voornamelijk vorm 

krijgt door het voeren van gesprekken op straat. Ook het leveren van wijkgericht maatwerk 

(L5.1.2)  samen met bewoners is beperkt door de Coronacrisis. 

 

Uitstel contract onderhoud buitenruimte om ruimte te geven aan prioriteiten discussie  

Het was de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2021 met een nieuw contract  het 
onderhoud van de buitenruimte te starten. In dit contract zou ook 
biodiversiteit/klimaatadaptatie en belevingswaarde een plek hebben. Het college heeft 
besloten de ontwikkeling van dit contract uit te stellen. Hiermee is voorkomen dat een grote 
verplichting voor de komende jaren moet worden aangegaan, juist op het moment dat er 
wordt gediscussieerd over prioriteiten en verdeling van budgetten. De raad is daar in de RIB 
(september 2020) over geïnformeerd. 

 

Wat is extra opgepakt om beoogde doelen te bereiken ? 
 

Water, riolering en klimaatadaptatie en 
Wegen en infrastructuur 
 
Omdat bepaalde projecten vertraging oplopen, kunnen we andere projecten eerder 

oppakken (L2.1.2). 

Omdat het project Torenakkerweg vertraging oploopt, vertraagt ook de vergelijkbare opgave 

voor het project Burgemeester de Beaufortweg. Dit heeft ruimte gegeven om het project 

Leusden-Zuid-Noord een jaar eerder te starten dan gepland. Dit, omdat de inrichtingsopgave 

daar helder is en in het verlengde ligt van de opgave in het zuidelijke deel van Leusden-Zuid. 



Accommodaties en onderwijs 

Coulant huurbeleid in tijden van Coronacrisis 
De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt en doeltreffend en worden qua bezetting en 
gebruikersgemak optimaal gebruikt; deze doelstelling staat als gevolg van de Coronacrisis 
voor een aantal huurders aanzienlijk onder druk.  
Deze tijd vraagt om een coulant huurbeleid voor de huurders van gemeentelijke 
accommodaties. Huurders in directe financiële nood, met gevaar voor faillissement hebben 
uitstel van betaling gekregen voor de maanden dat het gehuurde niet gebruikt kon worden. 
Met deze huurders voeren we gesprekken over het gebruik van compensatieregelingen en 
eventuele betalingsregelingen met de gemeente.  
 
Zo zijn we in gesprek met de exploitant, SRO, van zwembad Octopus. De exploitant heeft 

maatregelen genomen om de consequenties van de lockdown en de huidige beperkende 

maatregelen zo beperkt mogelijk te houden. Desondanks is het ontstane exploitatietekort 

aanzienlijk. SRO komt in oktober met een plan om de gevolgen voor de langere termijn zo 

veel als mogelijk te beperken. De genomen maatregelen en de beschikbare 

compensatieregelingen zijn ontoereikend om het exploitatietekort voldoende te 

compenseren. Op de algemene ledenvergadering van de VNG van september jl. is de motie 

aangenomen die is ingediend door het college van de gemeente Leusden en  waarin de 

VNG wordt opgeroepen werk te maken van een landelijke compensatieregeling voor 

zwembaden. 

 

Overig 
 

Water, riolering en klimaatadaptatie en 
Wegen en infrastructuur 
 
De Corona-crisis remt een voortvarend participatie- aanpak van ruimtelijke projecten. 

Door de huidige Coronacrisis kunnen gemeente en samenleving niet meer optimaal met 

elkaar nadenken, schetsen en discussiëren over verschillende inrichtingsvarianten. Het 

planproces voor de inrichting van de openbare ruimte wordt hierdoor gehinderd en de kans is 

groter dat het eindresultaat minder aansluit bij de wensen en ideeën vanuit de omgeving en 

de gemeente. De online-mogelijkheden maken het onderwerp onvoldoende persoonlijk en 

het biedt minder ruimte om elkaars argumenten goed te doorgronden. Hierdoor verliezen 

planvoorstellen en alternatieven al snel aan overtuigingskracht ten opzichte van een 

toelichtingen tijdens een ‘live’ en integrale bijeenkomst. De menselijke interactie, de emotie 

en de face-to-face gesprekken worden dus zeer gemist en dat kan doorwerken in de 

uiteindelijke beeldkwaliteit van onze leefomgeving. 

  



Domein Samenleving 
 
 
Het Domein Samenleving is onderverdeeld in de onderdelen:  

1. Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee 
2. Terugdringen van eenzaamheid 
3. Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp 
4. Versterken van arbeidsparticipatie 
5. Beperken van (verborgen) armoede 
6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag 
7. Leusden is een dementievriendelijke samenleving 

 
Deze programmadelen sluiten aan bij de 7 thema’s uit het Beleidskader Sociaal Domein die 
deze periode de volle aandacht krijgen. 
Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en 
activiteiten opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen in het domein, die niet via separate 
trajecten in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest, worden onderstaand beschreven.  
 

1. Wat zijn de belangrijkste positieve ontwikkelingen binnen het 
domein? 

 
Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee 
 
Inclusieagenda is gereed voor besluitvorming in de raad (S1) 
Leusden wil een samenleving zijn waarin iedereen zich thuis voelt en we hebben 
afgesproken deze doelstelling te borgen met een lokale inclusieagenda.  
Het opstellen van deze agenda is het afgelopen half jaar samen met de samenleving 
gedaan. Inwoners, cliënten, cliënt belangenorganisaties, verenigingen, organisaties en leden 
van adviesraden hebben samen de belangrijkste thema’s bepaald: openbare ruimte, vervoer, 
vrije tijd en maatschappelijke bewustwording en toegankelijke informatie. Ook is een plan 
van aanpak opgesteld. 
Dit resultaat is aan de raad gepresenteerd tijdens de uitwisseling van 3 september, samen 
met onze opstellers en ervaringsdeskundigen en inclusief de inzet van een schrijftolk. 
Op 12 november wordt de inclusieagenda, rekening houdend met de op- en aanmerkingen 
van de raad tijdens de uitwisseling, aangepast ter besluitvorming voorgelegd.  
 
Terugdringen van eenzaamheid 
 
Eenzaamheid in de schijnwerpers in Coronacrisis (S2) 
Het thema Eenzaamheid heeft ten tijde van de Coronacrisis volop in de schijnwerpers 
gestaan. Belangenverenigingen, Huiskamer van Leusden, Wijkverenigingen, 
Buurtcontactpersonen, Maatjes, Lariks, de Bron, eerstelijnszorg en de Samenleving hebben 
op velerlei wijze een bijdrage geleverd om kwetsbare en eenzame mensen te bereiken. 
Uit deze eerste coronaperiode houden we vast dat mensen met eenzaamheid niet zelf om 
hulp vragen. Hen actief benaderen en met ze het gesprek aangaan, is het meest effectief 
gebleken. Dit werd bevestigd tijdens de digitale bijeenkomsten van het Platform Leusden 
voor Elkaar. Het platform Leusden voor het Elkaar is opgericht om met Huiskamer van 
Leusden, zorgpartijen, wijkverenigingen, Lariks, eerstelijnszorg, belangenverenigingen, de 
Bron, Casemanager Dementie knelpunten uit te wisselen en informele en formele zorg aan 
elkaar te verbinden. Dit platform wordt voortgezet door de Huiskamer van Leusden.  
 
Ook ten tijde van de Coronacrisis is een deel van de werkgroepen van Samen Sterk verder 



gegaan. De werkgroepen 1) Lokaal informatiepunt, 2) Training en stimuleringsprogramma 
voor spilfiguren, 3) Faciliteren ontmoetingsproject zijn afgerond. De overige werkgroepen 
zoals 4) Proeftuin Alandsbeek, 5) Netwerkstimulering, 6) Bewustwordingscampagne / 
Levensfases en 7) Bewustwordingscampagne Samen voor Elkaar, gaan nog verder. 
 
We markeren dit door een addendum toe te voegen aan het Samenlevingsakkoord Samen 
Sterk, niet als het eind van een beweging. We zullen blijvend inzetten op het verminderen en 
bespreekbaar maken van het onderwerp eenzaamheid. 

 
Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp 
 

Ondersteuning thuisnabij versterkt (S3) 

De Coronacrisis heeft partners dichter tot elkaar gebracht en een positieve invloed op de 

samenwerking en bekendheid met elkaar. Voor de zomer zijn afspraken gemaakt over de 

aansluiting van GGD en Lariks op de interne zorgstructuur van het basisonderwijs om jeugd 

en ouders op de scholen te ondersteunen. Er is een integraal inloopspreekuur voor ouders 

en leerkrachten op alle basisscholen in Leusden. De uitvoering vraagt om veel creativiteit 

van de professionals tijdens de Coronacrisis. Samenwerkingsverband de Eem en Voila 

hebben een Expertiseteam opgezet dat de Intern begeleiders op de scholen ondersteunt, dit 

heeft geleid tot minder leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. Daarnaast zijn de meest 

voorkomende knelpunten onderwijs - zorg met de partners in kaart gebracht. 

Triage en regievoering versterkt (S3) 
Vanaf medio 2020 werkt Lariks volgens een nieuwe organisatiestructuur met consulenten 
Triage, een nieuwe functie met een belangrijke poortwachtersfunctie. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor ouders en de school. Professionals van Lariks, GGD en de huisartsen 
(POH Jeugd) komen samen in een integraal overleg. De eerste indrukken van het integraal 
overleg zijn positief; het verlaagt de drempel om elkaar te benaderen, te consulteren, naar 
elkaar te verwijzen en te normaliseren. 
 
Specialistisch Ondersteuner Jeugd van start gegaan (S3) 
In het voorjaar is de gemeente Leusden met een afvaardiging van de huisartsen en de 
huidige Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd een inkoop gestart voor een SOH-
JGGZ (Specialistisch Ondersteuner Jeugd GGZ). Begin juli 2020 is de SOH-JGGZ gestart 
voor 12 uur in de week in Leusden. Naast de start met haar reguliere werkzaamheden 
worden er op dit moment nadere overleggen gevoerd met een afvaardiging van de 
huisartsen, de POH’s JGGZ, SOH-JGGZ en de gemeente over de werkwijze, de 
samenwerking en het proces. Daarnaast wordt gekeken naar de positionering van de SOH 
en de POH’s en werkt de SOH-JGGZ aan bekendheid in het lokale veld bij de ketenpartners 
(onderwijs, huisartsen, GGD etc.). De gemeente monitort de werkzaamheden van de POH’s 
JGGZ en de SOH JGGZ om te kijken of de vooraf gestelde doelen worden bereikt.  
 
Versterken van arbeidsparticipatie 
 
Herijking van samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen (S4) 
Meerdere werkzoekenden zijn via de contacten uit het samenlevingsakkoord aan een 
betaalde baan gekomen. Voor de zomer is echter aangegeven dat er mogelijk een 
koerswijziging moet plaatsvinden in het samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen. Dit 
vanwege de veranderende economische situatie: minder vacatures, meer werkloosheid 
onder een doelgroep met recente werkervaring. Tegelijkertijd blijft het doel: mensen vanuit 
de bijstand helpen aan werk. Het gesprek hierover is in voorbereiding en vindt eind oktober 
plaats. 
 
 



 
Uitvoering regionaal plan Perspectief op Werk van start (S4) 
Met regiopartners is het Actieplan ‘Arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen’ 
ingediend bij het ministerie van SZW. Inmiddels hebben de samenwerkende partners een 
subsidie ontvangen en is het meerjarig uitvoeringsplan van start gegaan.  
Betrokken partners zijn de gemeenten in onze regio en contacten vanuit VNO-NCW, UWV, 
FNV en CNV. Het gaat om een meerjarig uitvoeringsplan dat zich richt op een verbetering 
van de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio. Daarnaast worden nieuwe instrumenten 
ontwikkeld om gezamenlijk duurzaam meer kansen te creëren voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
 
Het meerjarig plan omvat projecten die bijdragen aan de volgende, onderscheiden thema’s: 
• Oriëntatietrajecten 
• Scholen en certificeren op de werkvloer 
• Verbeteren werkgeversdienstverlening 
• Duurzame plaatsingen 
• Extra maatregelen vanwege corona 
 
Het laatste thema is later aan het plan toegevoegd. De projecten binnen dit thema spelen in 
op de huidige situatie waarin er een grotere instroom is in de WW en bijstand van mensen 
met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt. Door ook voor deze groep extra inspanningen 
te doen voor een snelle en effectieve matching, zorgen we ervoor dat er binnen de reguliere 
dienstverlening voldoende ruimte blijft voor de groep met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
 
Nieuwe Wet Inburgering in voorbereiding (S4) 
De nieuwe Wet Inburgering zal per 1 juli 2021 in werking treden. In november stelt het 
college een notitie vast waarin beschreven staat hoe zij deze nieuwe inburgering in Leusden 
wil inrichten. De notitie legt nadruk op het belang van de maatschappelijke integratie: 
Nederlandse waarden en normen en deel uitmaken van de samenleving, Leusdenaar 
worden. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteedt aan de kinderen van statushouders. 
De beleidsnotitie ligt momenteel ter advies voor aan de advies – en participatieraden. Na 
vaststelling door het college wordt deze gedeeld met de raad. Momenteel wordt onderzocht 
en vinden er gesprekken plaats over hoe de taken kunnen worden verdeeld (intake, 
persoonlijk inburgeringsplan, coördinatie, voortgang).  
 
Beperken van (verborgen) armoede 
 
Aanvragen voor Kindpakket (S5) 
De diverse regelingen binnen het Kindpakket, waarmee kinderen van ouders met een laag 
inkomen worden ondersteund, zijn dit jaar van start gegaan. In het eerste half jaar zijn er 161 
kledingbonnen uitgereikt aan 81 gezinnen. Vanwege corona lagen in het eerste half jaar veel 
sociale activiteiten stil, waardoor er ook weinig gebruik is gemaakt van de meedoen-bijdrage. 
De meedoen-bijdrage is toegekend aan 8 kinderen uit 6 gezinnen. 5 gezinnen hebben in het 
eerste halfjaar een bijdrage ontvangen voor de schoolkosten. Het luiergeld is toegekend aan 
12 gezinnen, voor in totaal 14 kinderen. 
 
Geldloket voorziet in behoefte inwoners (S5) 
In Leusden willen we dat de financiële ondersteuning laagdrempelig en breed bekend is. Uit 
de evaluatie van het Geldloket in Leusden blijkt dat het geldloket voorziet in een behoefte. 
Het Geldloket in Leusden is door inwoners van Leusden 3 keer zo vaak bezocht als het 
Geldloket in Amersfoort (in 2018). Uit de evaluatie blijkt ook dat een brede groep 
Leusdenaren (gepensioneerden, werkenden in loondienst, ondernemers/zzp’ers) gebruik 
maken van het geldloket, met een verscheidenheid aan vragen. De evaluatie wordt tegelijk 
met de voortgang gedeeld met de raad.  



 
Goed omgaan met mensen met verward gedrag 
 
Sluitende aanpak in uitvoering (S6) 
In het kader van de verwarde personen is er een sluitende aanpak afgesproken welke 
constant bijgesteld kan worden indien noodzakelijk.  
Door de corona zijn de bijeenkomsten voor professionals en ervaringsdeskundigen (nog) niet 
doorgegaan. Dit zal begin volgend jaar plaatsvinden.  
In het kader van de WvGGz is er eveneens een werkwijze afgesproken en is er een 
raadsbesluit gemaakt welke is goedgekeurd. Zowel het Maatschappelijk Onrust Team (MOT) 
als de Persoonsgebonden Aanpak (PGA) draaien op volle toeren. Ook deze beide zaken 
worden constant gemonitord en waar nodig bijgesteld. 
 
Leusden is een dementievriendelijke samenleving 
 
Plan gereed, keurmerk in zicht (S7) 
Het lokale plan ‘Goed leven met dementie 2020-2022’ is in concept gereed en wordt in 
oktober 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het college.  
Plan van aanpak omvat een viertal speerpunten: 1) Bespreekbaar maken van dementie en 
vergroten van kennis, 2) passende zorg en ondersteuning aan mensen met dementie zodat 
mensen mee kunnen blijven doen aan de samenleving, 3) Veilige en kwalitatieve 
leefomgeving, 4) Passende ondersteuning aan mantelzorgers.  
Het plan van aanpak is tot stand gekomen met onze partners uit de samenleving Beweging 
3.0, Alzheimer Nederland, Lariks, Maatjesproject dementie, Het Gastenhuis, Centraal Zorg, 
Wijkvereniging LeusdenZet, De Bron en projectleider DementieD2.0 Regio Amersfoort. Er is 
groot draagvlak om het plan ten uitvoer te gaan brengen. 
Ten gevolge van de Coronacrisis heeft dit focuspunt vertraging opgelopen maar de draad 
wordt nu voortvarend opgepakt om het keurmerk dementievriendelijke gemeente te behalen.  
De planning is nu december 2020. 
 

 

Wat zijn belangrijk belemmeringen voor het behalen van 
doelstellingen of het uitvoeren van activiteiten?  
 
De belemmeringen voor het behalen van onze doelstelling of uitvoering van activiteiten, 
hadden dit jaar met name te maken met de situatie rondom de Coronacrisis. 
 
Dat bijeenkomsten niet of beperkt mogelijk waren, was een belemmering voor het 
voortvarend samenwerken met externe partners. Dit geldt voor bijvoorbeeld de 
samenlevingsakkoorden, het ontwikkelen van de inclusieagenda en de voortgang van de 
kerngroep signalering armoede. Deels is overleg uitgesteld, deels digitaal georganiseerd of 
meer individueel. Daarnaast hebben diverse (uitvoerende) partners binnen het Sociaal 
Domein door de Coronacrisis andere prioriteiten moeten stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het onderwijs, de kinderopvang, werkgevers, etc. Ook hadden diverse inwoners geen of 
minder mogelijkheid te participeren. 
De veranderde economische situatie heeft invloed op de terreinen arbeidsparticipatie en 
armoede. 
 
Tot slot waren door de Coronacrisis onze (gecontracteerde) partners niet altijd in staat om 
dezelfde dienstverleningsniveaus te behalen. Een flink deel van ons aanbod moest stoppen, 
de deuren sluiten en/of anders gaan werken: 
Zo worstelden hulpmiddelen leveranciers met eigen bezetting, konden geen of pas later 
passingsafspraken maken (omdat fabrikanten, Ergo’s en cliënten niet fysiek wilden of 



konden afspreken), en fabrieken en emballages lagen stil; zodoende moesten cliënten langer 
wachten op hun middelen. 
Vervoer (regiotaxi, automaatje en vervoer naar dagbesteding) lag stil of kon alleen heel 
beperkt en individueel ingezet worden.  
Hulp in het Huishouden liep zo veel mogelijk door; maar had te maken met een flinke 
terugloop omdat cliënten zelf niet wilden/konden afspreken. Bovendien was het vaak nodig 
om andere (onbekende) hulpen in te zetten.     
Voor ambulante ondersteuning gold dit ook. Dagbesteding moest op beperktere schaal (door 
de afstandsregels); en kon vaak alleen als het essentieel was dat deze ondersteuning 
doorliep. 
 
Hierdoor was het voor ons als gemeente lastiger om vanuit onze visie te werken; de inzet op 
positieve gezondheid, eigen regie en gebruik van collectieve voorzieningen, en om onze 
specifieke doelen/activiteiten op toegankelijkheid/participatie (1) en eenzaamheid (2) te 
behalen.  
 

Wat is extra opgepakt om beoogde doelen te bereiken? 

 
Overige activiteiten en werkzaamheden staan hieronder benoemd onder het kopje Overig. 
 
 

Overig 
 
Werkwijze ontwikkeld signalering HH 
Met onze HH aanbieders, Lariks en cliënt ervaringsdeskundigen hebben we een pilot 
signalering uitgewerkt en uitgevoerd. Door de Coronacrisis kreeg dit onderwerp nog meer 
urgentie: eenzaamheid nam toe en zichtbaarheid van problematiek nam af. Hierdoor is de 
pilot versneld geëvalueerd en uitgerold. Nu werken alle aanbieders HH volgens een samen 
ontwikkelde werkwijze signalering met een signaleringsvragenlijst die bij alle cliënten 
periodiek wordt afgenomen, waarna signalen (indien cliënt toestemming geeft) worden 
doorgezet.  
 
Regionale en bovenregionale inzet op een duurzaam systeem HH 
Regionaal en bovenregionaal werken we in werkgroepen samen om de mogelijkheden voor 
een duurzaam systeem voor HH te inventariseren en te bepalen of we daar als regio samen 
in gaan werken. 
 
Voorbereiding doordecentralisatie Beschermd Wonen 
Regionaal werken we in een werkgroep samen om de doordecentralisatie (middelen voor 
BW naar lokale gemeenten) vorm en inhoud te geven. Consequenties liggen in gezamenlijk 
afsprakenkader (ook financieel), inkoop, gezamenlijk beleid en vertaling naar lokaal beleid.  
 
Regionaal project doelgroepenvervoer 
Regionaal werken we in een werkgroep samen om een duurzaam systeem voor het 
doelgroepenvervoer te ontwikkelen en in te richten: kosten lopen op en de provincie trekt 
zich terug uit de regiotaxi. Dit betekent een veranderende rol (gemeenten zelf 
verantwoordelijk voor de inkoop) en wellicht andere vorm. Dit vraagt om goede 
samenwerking op regionaal niveau. 
  



Domein Ruimte  
 
Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen:  

1. Ruimte;  
2. Wonen;  
3. Verkeer en vervoer;   
4. Economie;   
5. Buitengebied;  
6. Cultuurhistorie; 
7. Omgevingswet. 

 
 

Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en 
activiteiten opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen in het domein, die niet via separate 
trajecten in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest, worden onderstaand beschreven.  
 
 

Wat zijn de belangrijkste positieve ontwikkelingen binnen het 
domein? 
 
Ruimte en wonen 
 
Intensivering regionale ruimtelijke ontwikkeling ( R 1) 
De gemeenten in de regio Amersfoort vinden elkaar meer en meer in het gezamenlijk 
agenderen van de ruimtelijke vraagstukken in de regio en ook in de afstemming van de 
regionale en lokale belangen. Samen optrekken in de regio met de provincie Utrecht leidt tot 
de beste oplossing voor de regio. 
 
Voortgang in woningbouwprojecten ( R 1.1.1 en R 1.1.2) 
Er zijn veel bouwprojecten in verschillende stadia. Van bijvoorbeeld uitvoering van het 
project op de locatie “Van den Berg” tot de voorbereiding van discussie in gemeenteraad 
over woningbouw na 2025. Dit alles om er voor te zorgen dat in ieder geval in de 
woningbehoefte vanuit Leusden wordt voorzien.  
 
 
Verkeer en vervoer 
 
De herinrichting van het noordelijk deel van de Zwarteweg-noord is afgerond (R 3.1.3) 
Ons hoofddoel was het optimaliseren van de fietsinfrastructuur. Belangrijkste 
aandachtspunten daarbij waren het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren 
van de doorstroming. De rotonde op de aansluiting met de Olmenlaan en de Ruige Velddreef 
moet daaraan bijdragen. Verder is de oversteekbaarheid van de Randweg verbeterd en 
zijn/worden de wachttijden zowel voor auto’s als fietsers verkort. Prettige bijkomstigheid is 
dat de provincie onlangs heeft toegezegd de helft van de realisatiekosten van dit gehele 
project voor haar rekening te zullen nemen. En dat komt neer op een niet geraamde subsidie 
van ongeveer 5 ton.  

Samenwerking met VVN draagt bij aan versterking verkeersveiligheid ( R 3.1.4) 
Bij klachten over de verkeersveiligheid in woonbuurten wordt steeds vaker de samenwerking 
met VVN gezocht. In overleg met verontruste bewoners gaat VVN op zoek naar maatregelen 
en acties die het veiligheidsgevoel kunnen versterken. De ervaringen zijn overwegend 
positief. 



De herinrichting van de Hessenweg in de kern Achterveld is voltooid (R 3.1 en R 3.3) 
Door de werkzaamheden aan de Hessenweg is het fietsklimaat op en langs deze weg  
aanzienlijk verbeterd. De al eerder uitgevoerde verbreding van het fietspad tussen 
Stoutenburg en Achterveld en de herinrichting in de kom van Achterveld zelf hebben geleid 
tot een verbetering van de veiligheid en het comfort. En dit zijn belangrijke ingrediënten om 
meer mensen op de fiets te krijgen.  

Snelheidshandhaving heeft hogere prioriteit politie (R 3.1) 
Mede naar aanleiding van klachten besteedt de politie meer aandacht aan 
snelheidshandhaving op onze ontsluitingswegen. Met name de Randweg en de Middenweg 
mogen rekenen op bijzondere aandacht van de politie. Om de pakkans te vergroten wordt 
ook gebruik gemaakt van onopvallende voertuigen. Dit heeft geleid tot invordering van het 
rijbewijs van meerdere weggebruikers. 

Doorstroming op Randweg is verbeterd (R 3.3.1) 
Met de aanpassing van de kruising Zwarteweg-Randweg, in combinatie met de aanstaande  
verlenging van de opstelstroken op het westelijk deel van de Randweg, zal de doorstroming 
voor het autoverkeer op deze weg beter verlopen. En dit is ook winst voor de 
verkeersveiligheid.  

 
Economie 
 
We verbinden de toekomst van kantorenpark de Horst met kansen voor de 
energietransitie van bedrijven (R 4.1.2.) 
Ons doel is het realiseren van voldoende duurzaam vitale werklocaties in Leusden én het 
behoud van stabiele werkgelegenheid. Kantorenpark de Horst heeft daar een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. Ondernemers en bedrijvenvereniging willen die positie versterken. 
Door juist hier de verbinding met het programma energietransitie te leggen en 
vastgoedeigenaren concreet te ondersteunen bij het opwekken van zonne-energie, creëren 
we samen een toekomstbestendige en groene locatie, die aantrekkelijk kan zijn voor meer 
bedrijvigheid.  

Coronacrisis zorgt voor kortere lijnen met ondernemend Leusden (R 4.3.1) 
Met actief accountmanagement willen we onze economische positie verbeteren en onze 
ondernemersnetwerken versterken. Toen we geconfronteerd werden met de Coronacrisis en 
de gevolgen daarvan voor ondernemers in Leusden, is er intensief contact onderhouden met 
alle ondernemersverenigingen. Daarmee is, voor zover mogelijk, direct duidelijkheid gegeven 
over ondernemersregelingen en is samengewerkt aan praktische oplossingen (zoals de 
uitbreiding van terrassen en verruimen van de winkelopenstelling op zondagen). 

Verbeteren toeristische informatievoorziening (R4.5.2) 
De VVV Leusden valt per 1 juli niet meer onder STIA en voorlopig onder directe aansturing 
van gemeente Leusden. Door tijdelijk de aansturing naar ons toe te trekken, geeft dat meer 
tijd om de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuwe organisatievorm en tot een goed 
afgewogen besluit te komen. De eerste stappen hiertoe worden momenteel gezet. 

Met STIA wordt wel samengewerkt met de opzet van een gezamenlijk digitaal 
boekingsplatform voor logies en arrangementen, het ‘Digitaal gastheerschap’. Vergaande 
samenwerking op organisatorisch én operationeel vlak wordt aangegaan met omliggende 
gemeenten, provincie en gerelateerde marketingorganisaties. 
Er vindt onderzoek plaats naar verbetering van de fysieke locatie van het VVV-kantoor in 
bibliotheek. 
 
 

Buitengebied 



Natuur en landschap zijn sturende elementen voor de voorstellen over de Regionale 
Energiestrategie (RES) en de woningbouwopgave na 2025 (R 5.1.2) 
Conform de omgevingsvisie buitengebied zijn natuur en landschap sturende elementen in 
raadsvoorstellen die op 1 oktober 2020 zijn behandeld. Hiermee worden de waardevolle 
groene kwaliteiten van het buitengebied bij de voorgestelde ingrepen zoveel mogelijk 
ontzien.   

Gemeente Leusden heeft cofinanciering toegezegd voor 5 Leader-projecten (R 5.2.1)  
Leader is een Europees programma waarbij cofinanciering door overheidspartijen wordt 
ingezet om projecten voor plattelandsontwikkeling te ondersteunen. In de beginjaren wilde 
het niet lukken om Leaderprojecten van de grond te krijgen, maar inmiddels heeft de 
gemeente Leusden 35.500 Euro aan cofinanciering toegezegd voor de volgende 5 projecten:  

 De buurthuiskamer Door Achterveld Voor Achterveld; 

 Lerend Netwerk Boerenambacht; 

 Mijn Boerderijtje; 

 Holland Dichtbij Amersfoort en ommelanden; 

 Revu beleving cultuurhistorie via kunst. 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de RIB van september 2020.  
 

We zijn in gesprek met Defensie over plaatsing windturbines en meer recreatief 
gebruik (wandelen) van de Leusderheide (R 5.4.2) 
Het is gelukt om in gesprek te komen met Defensie over de uitvoering van de CUP-opdracht 
“Openstelling Leusderheide voor recreatief medegebruik (wandelen) en opwekken duurzame 
energie”. De gesprekken zijn constructief.   

 

Wat zijn belangrijk belemmeringen voor het behalen van 
doelstellingen of het uitvoeren van activiteiten?  
 
Ruimte en wonen 
 
Update Woonvisie nog niet afgerond (R 2.2.1, R 1.1.1, R 1.1.2 en R 2.2.2) 
De update van de Woonvisie is nog niet afgerond. De uitkomsten uit het 
woningbehoefteonderzoek worden al wel gebruikt als input voor nieuwbouwprojecten 
(R.2.2.1) en de herijking van de transformatiestrategie voor verouderde kantoren. Daarnaast 
is ook bij de discussie over de zoektocht naar locaties voor de woningbouw na 2025 
(R.1.1.1. en R.1.1. 2.) hiernaar al een verwijzing gemaakt.  
Dit najaar wordt de raad de hoofdlijnen van de update Woonvisie voorgelegd, waarna het in 
2021 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. In het verlengde hiervan vindt de 
analyse plaats van de inzet van de verschillende instrumenten R2.2.2.)  
 
Verkeer en vervoer 
 
Vertraging planvorming Torenakkerweg (o.a. R 3.1.2) 
Eind 2018 is een herinrichtingsvoorstel gedeeld met belanghebbenden. Bij een aantal 
mensen stuitte de voorgestelde opheffing van de vrij liggende fietspaden op bezwaren. Bij 
deze casus is sprake van een ‘botsing’ tussen verkeerskundige uitgangspunten en de 
beleving van belanghebbenden. Dat is spijtig omdat beide partijen de verkeersveiligheid van 
groot belang vinden. Het is moeilijk hier een goed compromis in te vinden.   

Vertraging Mobiliteitsvisie 
Mede door de Coronacrisis heeft dit planproces vertraging opgelopen. Komend jaar willen 
we tot een afronding komen. In deze visie wordt ook aandacht besteed aan de 



verduurzaming van het verkeerssysteem. En daaronder valt ook de uitbreiding van de 
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.  

 

Economie 
 
Vertraging transformatiestrategie verouderde kantoren ( R 4.3.2) 
De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van een transformatiestrategie voor 
verouderde kantoren. Deze strategie geeft aan in welke panden / gebieden 
functieverandering mogelijk / wenselijk is en wordt gebruikt bij het beoordelen van 
transformatieverzoeken. Vaststelling volgt eind 2020. De vertraging hierin is het gevolg van 
de afstemming op de woningbehoefte in Leusden die meer tijd heeft gekost. Daarnaast heeft 
de Coronacrisis gezorgd voor verlegde prioriteiten in werkzaamheden. 

 
Buitengebied 

 
Vertraging planvorming groen inrichtingsplan Langesteeggebied (R 5.1.5.) en daarmee  
vertraging in realisatie 55 ha nieuwe natuur binnen landgoed De Boom (R 5.3.2)  
Wij hebben de raad met raadsinformatiebrieven over de vertraging in de planvorming voor 
het groen inrichtingsplan Langesteeggebied geïnformeerd en laten weten dat de Corona- 
crisis verdere vertraging heeft veroorzaakt. Het is nog onduidelijk of de initiatiefnemers voor 
het rood voor groen plan Tabaksteeg-zuid/Langesteeggebied hun planvorming zullen 
voortzetten. De vertraging en onduidelijkheid werken ook door in de voortgang bij de 
realisatie van 55 ha nieuwe natuur binnen landgoed De Boom, een afspraak die in het 
convenant De Boom is opgenomen. Dit neemt niet weg dat hier wel aan gewerkt wordt.    

De uitvoering van de samenwerkingsagenda voor het Nationaal Park Heuvelrug vraagt 
meer voortvarendheid (R 5.1.6) 
 

In de afgelopen 2 jaren heeft de focus gelegen bij het opstellen van een gedragen 

samenwerkingsagenda, de werkorganisatie en een passend besturingsmodel. De komende 

jaren krijgt de uitvoering van de samenwerkingsagenda meer aandacht.  

De discussie over (afbouwen) van de financiële betrokkenheid van de deelnemende 

gemeenten is nog niet afgerond, maar inmiddels is de aanvullende bijdrage van Leusden 

voor 2021 gehalveerd zodat die binnen de begroting valt. Daarnaast hebben wij samen met 

een meerderheid van de andere gemeenten in de Vergadering van Deelnemers afgesproken 

dat wij (gezien onze financiële positie) na 2021 niet meer structureel ten laste van onze 

begroting willen bijdragen aan het park. Dat doet niet af aan de waarde die wij het park als 

samenwerkingsplatform en beeldmerk voor natuur en recreatie toekennen. Wij willen dan 

ook betrokken blijven bij de oriëntatie op andere financieringsbronnen zoals fondsvorming uit 

ruimtelijke ontwikkelingen, en daarmee bij de vraag of zo een financieel haalbaar perspectief 

voor het park ontstaat waaraan alle deelnemers en eigenaren zich langjarig willen verbinden. 

Wij zullen u daarvan op de hoogte houden. 

 
 

Wat is extra opgepakt om beoogde doelen te bereiken? 

 
Ruimte, wonen, verkeer en vervoer, economie 
 
Regionale ruimtelijke ontwikkeling (ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, regionale 
programmering wonen en werken) 



In de Regionale Ruimtelijke Visie staat dat 10 jaar voorafgaand aan het moment dat de in de 
regio de bouwmogelijkheden voor woningen “op” raken een discussie hierover wordt gevoerd 
in de regio. Dit geschiedt in de vorm van het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040. 
Hierin worden (t.z.t.) uitspraken gedaan over m.n. wonen, werken, groen en niet in de laatste 
plaats mobiliteit. In de provinciale Omgevingsvisie (in wording) staat de notie dat voor de 
planning van woningbouw en bedrijventerreinen sprake zal gaan zijn van regionale 
programmering. Samen met de regiogemeenten en de provincie zijn wij bezig met de 
voorbereidingen hiervoor.  
 

Overig  
 
 
Verkeer en vervoer 
 
Het aantal vragen en klachten over verkeer vertoont een stijgende lijn 
In onze digitale wereld wordt de drempel om een vraag of klacht bij de gemeente neer te 
leggen steeds lager. Inwoners weten ons steeds makkelijker te vinden en dat is mooi. 
Tegelijkertijd mogen zij van ons verwachten dat wij hier ook serieus mee aan de slag gaan. 
Maar dat vraagt wel tijd en doet een beroep op de beschikbare capaciteit.  

 

Coronacrisis heeft invloed: meer auto en fiets, minder OV 
Uit vrees voor besmetting is het aantal gebruikers van het openbaar vervoer nog lang niet op 
het oude niveau. Het lijkt er op dat veel ov-reizigers zijn overgestapt op de (elektrische) fiets 
of de auto. De tijd zal leren wat de effecten op de langere termijn zullen zijn. Maar dat 
thuiswerken voet aan de grond heeft gekregen is een onmiskenbaar feit. Opvallend is wel 
dat het aantal autokilometers weer bijna terug is op het oude niveau.  

 
Economie 
 
Het convenant regio Amersfoort – Economic Board Utrecht (EBU) loopt af ( R 4.3.2)   
Om de economische positie van de regio te versterken, heeft de regio Amersfoort de 
afgelopen jaren samengewerkt met EBU. EBU richtte zich op het investeerbaar maken van 
initiatieven op het gebied van groene economie, gezond leven en diensteninnovatie. In 
Leusden hebben zij geadviseerd over de investeerbaarheid / financiering van de nul-op-de-
meter woningen boven de Hamershof. Momenteel bevindt EBU zich in een transitiefase en 
wordt er naast EBU ook een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM) opgericht. Het 
afsluiten van een nieuw convenant vanaf 2021, waarin een financiële bijdrage van Leusden 
wordt gevraagd, is niet opgenomen in de begroting 2021. Als duidelijk is hoe beide partijen 
functioneren en welke bijdrage zij leveren aan de economische positie van de regio 
Amersfoort, kan heroverweging plaatsvinden. 

Buitengebied 

Groen Groeit Mee voorziet Ontwikkelbeeld 2030-2040 van de Regio Amersfoort van 
een groene agenda  
De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen voor het maken van een  
uitvoeringsprogramma Groen groeit mee! De Regio Amersfoort is daarbij aangehaakt en 
daarmee ook de gemeente Leusden. De provincie stelt dit jaar 250.000 Euro werkbudget 
beschikbaar om daarmee alle kosten voor haar rekening te nemen (exclusief ambtelijke 
inzet).  



Groen groeit mee legt het accent op 5 waarden / ambities: 
toegankelijk groen, duurzame landbouw, veerkrachtige 
natuur, beleefbaar landschap en zichtbaar water.  
 
De Regio Amersfoort wil alvast een scherper beeld krijgen van de regionale opgaven, 
potentiele partners en uitvoeringsmogelijkheden en gaat daarom: 
a. Samen met provincie opdracht geven aan een bureau om de recreatievraag, huidig 
aanbod en toekomstkansen in beeld te brengen in Regio Amersfoort. 
b. Voor Groen Groeit Mee afstemming zoeken met het Ontwikkelbeeld 2030-2040 van de 
Regio Amersfoort.  
c. Mogelijkheden verkennen en potentiele partners inventariseren om projecten op te zetten 
voor ondersteuning en versnelling van de transitie naar duurzame landbouw. 
d. Met provinciale en lokale ecologen, landschappers en het waterschap starten met een 
eerste inventarisatie van onze opgaven en kansen voor de versterking van ons regionale 
natuurnetwerk en de biodiversiteit. 

 
Provincie Utrecht zet platteland coaches in voor verduurzamen agrarische 
bedrijfsvoering en erftransformaties 
Vanaf eind dit jaar zet de provincie Utrecht plattelandscoaches in die onafhankelijk  
opereren. De inzet van deze coaches is (voor een groot deel) kosteloos. Het 
begeleidingsaanbod is er op gericht dat de coach de eigenaar adviseert en begeleidt bij 
zijn/haar beslissingen over: 

- De toekomst van het bedrijf en/of erf in het algemeen, met bijzondere 
aandacht voor investeringen of wijzigingen van de bedrijfsvoering die nodig 
zijn voor omschakeling naar circulaire, klimaatneutrale en natuurinclusieve 
landbouw en/of verduurzaming van het erf; 

- De organisatie en financiering van asbest dak vervanging, waar mogelijk met 
benutting van het hele dak/erf voor zonnepanelen, en functiewijziging of sloop 
van vrijkomende (agrarische) bebouwing (VAB’s); 

- Benutting van bestaande en toekomstige stimuleringsregelingen.  

De provincie heeft dit voorbereid met o.a. belangenorganisaties (LTO Noord) en gemeenten. 
Bij de uitvoering moet afstemming worden gezocht met lopende initiatieven. 
 

 


