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Helm, Wil van der

 

 

Collegenieuws

week 18

   

 

Het college heeft de volgende besluiten genomen: 
  

   

 

Nieuw college van van B&W (vlnr wethouder Wim Vos, burgemeester Gerolf 

Bouwmeester, wethouder Patrick Kiel en wethouder Erik van Beurden) 
  

   

 

  

   



2

 

Portefeuilleverdeling nieuw college burgemeester en wethouders 

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de fracties van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA, 

onder leiding van formateur Wim Vos, een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten. In het 

zogenaamde constituerend beraad, de oprichtingsvergadering van het college heeft het college 

o.a. de portefeuilleverdeling vastgesteld. Deze is - op hoofdlijnen - als volgt: 

 

Portefeuille burgemeester Gerolf Bouwmeester 

•         Bestuurlijke Zaken 

•         Openbare orde en veiligheid 

•         Citymarketing, Publieke dienstverlening, Communicatie en representatie,  Personeel en 

Organisatie, Facilitaire Zaken, Publiekszaken, crisisopvang vluchtelingen (i.s.m. wethouder 

Patrick Kiel) 

  

Wethouder Wim Vos 

•         Financiën 

•         Ruimtelijke ordening 

•         Beheer openbare ruimte 

•         Verkeer en vervoer 

•         Sportzaken 

•         Archeologie 

•         Projecten: 

Biezenkamp, Coöperatie/Moespotplein, Mastenbroek 2, Rossenberg, 

Tabaksteeg/Langesteeg(i.s.m wethouder Erik van Beurden) 

  

Wethouder Patrick Kiel 

•         Economische Zaken 

•         Jeugd en Jongeren (incl. GGD) 

•         Onderwijs 



3

•         Participatiewet (werk en inkomen) 

•         ICT 

•         Projecten: 

MFC's Berkelwijk en  Groenhouten, Hart van Leusden (incl. De Korf), Toekomstvisie 

bedrijventerreinen, Groot Agteveld, Princenhof, Plantage 

 

Wethouder Erik van Beurden 

•         Duurzaamheid 

•         Cultuur (incl. monumenten en cultureel erfgoed) 

•         Buitengebied 

•         Volkshuisvesting en Wonen 

•         Welzijn en Zorg 

•         Coördinatie sociaal domein 

•         Accommodatiebeleid 

•         Projecten: 

MFC Berkelwijk, Maanwijk, Lisidunahof e.o., Valleipark, Reconstructie Hessenweg, Huis van 

Leusden 
  

   

 

Uitvoering motie monitoren parkeerdruk 
  

   

 

 

 

In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 heeft de raad 

het gewijzigde bestemmingsplan 2e sporthal vastgesteld. 

Daarbij heeft de raad het college via een motie opdracht 

gegeven om de parkeerdruk te monitoren. Dit is in een 

periode van 2017 gedaan toen het sportcentrum Buiningpark 

nog niet volledig in gebruik was. Om een reëel beeld van de 

parkeerdruk te krijgen met het “in bedrijf zijn” van het 

sportcentrum besluit het college om het monitoren door de 

VerkeersInformatieDienst (VID) te verlengen tot eind 2018. 

  

   

 

Aanvulling onderbouwing bestemmingsplan Sporthal Burgemeester 
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Buiningpark 

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie 

van de 2e sporthal. De Postduivenvereniging Leusden (PVL) heeft beroep ingesteld tegen dit 

besluit. 

De Raad van State (RvS) heeft het beroep van de PVL op 12 oktober 2017 behandeld en op 13 

december 2017 een tussenuitspraak gedaan. Met die tussenuitspraak heeft de RvS de 

gemeente opgedragen om 1. inzichtelijk te maken of de parkeergelegenheid nog voldoende is 

voor de gebruikers van de sporthal in combinatie met de aanwezige sportvelden en 2. te 

onderbouwen dat de hulpdiensten het terrein goed kunnen bereiken als er evenementen 

worden gehouden. Het college stelt de raad voor met de aanvullende onderbouwing voor het 

bestemmingsplan 2e sporthal Burgemeester Buiningpark akkoord te gaan. 
  

   

 

Ontwerp bestemmingsplan Kamp Amersfoort 
  

   

 

 

 

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog één van 

de grootste concentratiekampen in Nederland. Sindsdien is 

het een belangrijke herdenkingsplek en vindt jaarlijks op het 

grondgebied van Leusden de Dodenherdenking plaats. Sinds 

2000 is Kamp Amersfoort een Nationaal Monument. 

Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort wil zich in de toekomst opnieuw positioneren als 

een herinneringscentrum bestaande uit de herinneringslocatie (het buitengebied), een 

vernieuwd bezoekerscentrum en een opnieuw vormgegeven ‘binnenplaats’. 

De uitbreidingsplannen zijn in een ontwerp-bestemmingsplan ‘Kamp Amersfoort’ opgenomen. 

Dit wordt zes weken ter inzage gelegd voor zienswijzen. 

   

 

Jaarrekening 2017, eerste wijziging programmabegroting 2018, ontwerp 

begroting 2019 VRU 

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen en daarmee in te 

stemmen met de jaarrekening 2017, de bestemming van het positieve resultaat over 2017, de 

programmabegroting 2019 en de eerste wijziging begroting 2018. De gemeentelijke bijdrage 

2019 voor de gemeente Leusden stijgt in de voorliggende programmabegroting met 

€ 111.000,- ten opzichte van de bijdrage 2018 als gevolg van de beleidsbijstellingen. Het 

college doet hiervoor een dekkingsvoorstel. 
  

   

 

Zorgadministratie 

Het onderzoeksbureau BMC heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering en de kosten van de 

Zorgadministratie voor Jeugdhulp en Wmo die sinds 2015 door de gemeente Amersfoort wordt 

uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek laten mogelijkheden voor een structurele 

besparing zien. Ook zijn er meer mogelijkheden tot grip op de financiële ontwikkelingen en 

sturing voor de gemeente Leusden. Gelet op de aanbestedingstermijnen is het van belang om 

zo spoedig mogelijk een besluit te nemen, zodat per 1 januari 2019 kan worden ‘overgestapt’ 
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naar een andere uitvoerder. Hoewel de uitvoering van de taken binnen de vastgestelde kaders 

plaatsvindt, legt het college het voorstel in dit geval ook ter instemming voor aan de raad. 
  

   

 

Jaarrekening 2017 en kadernotitie 2019 GBLT 

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) heeft de Jaarrekening 2017 en 

Kadernotitie aangeboden. Het college heeft besloten de raad voor te stellen hierop geen 

zienswijzen in te dienen. GBLT verzorgt in Leusden de heffing en invordering van gemeente- en 

waterschapsbelastingen en de uitvoering van de wet WOZ. 
  

   

 

Actualisatie grondexploitaties 2018 

De gemeente is verplicht om haar grondexploitaties minimaal 1x per jaar te actualiseren. De 

gevolgen die de actualisatie heeft voor de individuele grondexploitaties en de wijzigingen die 

zich hebben voorgedaan ten opzichte van vorig jaar zijn verwerkt in het rapport ‘Actualisatie 

grondexploitaties 2018’. Het college stelt de raad voor om het rapport en de geactualiseerde 

grondexploitaties De Buitenplaats, Valleipark, Hamersveldseweg 136 e.o., locaties Leusden-

Zuid,  Tankstation Groene Zoom, Larikslaan, Groot Krakhorst en Biezenkamp vast te stellen. 

Hetzelfde geldt voor de geactualiseerde faciliterende grondexploitaties De Plantage, Groot 

Agteveld en Biezenkamp. 
  

   

 

Ontwerp Programmabegroting 2019 RUD Utrecht 

De Ontwerp Programmabegroting 2019 van de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Utrecht is 

gebaseerd op haar Kadernota 2019. Hierop heeft de gemeente Leusden een zienswijze 

ingediend.  

De in de zienswijze genoemde punten worden meegenomen in de formele rapportages die 

periodiek aan het Algemeen Bestuur en in een aantal gevallen aan de gemeenteraad worden 

aangeboden. Daarnaast worden deze punten periodiek op de agenda van het Algemeen 

Bestuur geagendeerd om de voortgang te rapporteren.  

Ten opzichte van de cijfers gepresenteerd in de ontwerp Kadernota 2019 heeft, vanwege een 

wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van één van de deelnemers, een 

herverdeling van de vaste bijdrage plaatsgevonden. Deze deelnemer heeft de uren 

teruggebracht ten opzichte van de in de kadernota gehanteerde concept DVO.  

Het college heeft besloten de raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen. 
  

   

 

Ontwerpbegroting GGDrU 2019 

Op 12 april 2018 heeft de GGDrU de raad gevraagd om zijn zienswijze te geven over de 

ontwerpbegroting 2018. 

De beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen passen binnen de budgettaire kaders van de 

gemeentelijke begroting. Het college stelt de raad daarom voor geen zienswijze in te dienen en 

in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019. 
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Jaarrekening 2017 en Meerjarenbegroting 2019-2022 RWA 

Het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA)  verschaft ruim 1.200 

mensen met een indicatie Sociale Werkvoorziening passend werk. Bij één van de eigen 

bedrijven of in groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers. 

Het Bestuur van RWA legt, zoals elk jaar, ook nu de jaarrekening (2017) en concept 

meerjarenbegroting (2019-2022) voor een zienswijze aan de gemeenteraden voor. 

Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de stukken. 
  

   

 

  

   

 

Activiteiten: 

•         Wethouder Van Beurden gaat op 3 mei naar het afscheid van de wethouders Jan van 

Dunnen en Niels Rood van Eemnes. 

•         Op 4 mei zijn burgemeester Bouwmeester en wethouder Vos 's middags aanwezig bij de 

herdenking bij het gedenkkruis Jannetjesdal op de Leusderheide. 

•         's Avonds op 4 mei zijn burgemeester Bouwmeester en wethouder Kiel aanwezig bij de 

Stille Tocht van Kamp Amersfoort naar Rusthof. 

Wethouder Van Beurden is dan bij de herdenking in de St. Jozefkerk in Achtterveld. 

•         Loco-burgemeester Vos is aanwezig bij de Stille Tocht naar het herdenkingsmonument aan 

de Asschatterkeerkade. 

•         Op 5 mei neemt burgemeester Bouwmeester het bevrijdingsvuur bij het vrijheidsbeeld bij de 

St. Jozefkerk in Achterveld in ontvangst. Aansluitend opent hij de expositie in de kerk. 

Wethouder Vos is ook aanwezig. 

•         9 mei is burgemeester Bouwmeester aanwezig bij de Russische dodenherdenking. 
  

   

 

Uitgelicht 
  

   

 

Herdenking gefusilleerden Leusderheide (Jannetjesdal) 4 mei 2018 
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Elk jaar, op 4 mei, kunnen belangstellenden – onder 

begeleiding van de terreinbeheerder van defensie – het 

gedenkkruis op de Leusderheide te bezoeken. Hier vindt een 

korte herdenkingsplechtigheid plaats. De burgemeesters van 

zowel Amersfoort als Leusden zijn aanwezig. De herdenking 

begint om 14.00 uur. Het verzamelpunt voor deelnemers is 

aan de Kolonel van Rooijenweg. 

  

   

 

Stille Tocht van Kamp Amersfoort naar Rusthof 4 mei 2018 
  

   

 

 

 

 

 

 

De stille tocht vertrekt om 18.45 uur vanaf het 

bezoekerscentrum aan de Loes van Overeemlaan in 

Leusden. De tocht gaat via het monument De Stenen Man 

naar de begraafplaats Rusthof. Minister van VWS en vice-

premier H.M. de Jonge is bij de herdenking aanwezig. 

 

Om 19.55 uur, legt hij samen met de burgemeesters van 

Amersfoort en Leusden een krans bij de vlaggen op de 

binnenplaats van Rusthof. Na het hoornsignaal om 20.00 uur 

wordt 2 minuten stilte gehouden. 

   

 

Stille tocht Asschatterkeerkade 4 mei 2018 
  

   

 

 

 

 

De stille tocht vertrekt om 19.20 uur vanaf het erf van de 

boerderij aan de Asschatterweg 217 naar het 

herdenkingsmonument aan de Asschatterkeerkade. Daar 

vindt de herdenking plaats van vier mannen die op 27 april 

1945 op die plek om het leven werden gebracht. Leerlingen 

van de Klimrakker leggen er een krans. Deze school heeft 

het monument in 1988 geadopteerd. 
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In gesprek met de wethouder! 

Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Wim Vos, Patrick Kiel en Erik van 

Beurden gaan graag met u in gesprek en nodigen u uit om, zonder vooraf een afspraak te 

maken, op de woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij hen binnen te lopen. Elke 

woensdag zit één van de wethouders op een locatie in Leusden. 

 

Overzicht spreekuur 
  

   

 

  

   

 

Collegenieuws ontvangen 

Elke woensdagmiddag verschijnt Collegenieuws in een actuele versie. In Collegenieuws vindt u 

wekelijks de besluiten van het college en de overwegingen die tot deze besluiten hebben geleid. 

Ook vindt u informatie over activiteiten van het college, informatie-, consultatie- en 

inspraakbijeenkomsten. 

  

Ook op de hoogte blijven van wat wekelijks in het college van burgemeester en wethouders 

besloten wordt? Meld u dan nu via www.leusden.nl aan als abonnee van Collegenieuws. Elke 

woensdagmiddag ontvangt u dan de meest actuele informatie over besluitvorming, 

achtergrondinformatie en activiteiten van het college op uw mailadres. 
  

   

 

  

   

 

Reageren? 

Stuur uw reactie naar gemeente@leusden.nl. 
  

   

 

  

   

 

Disclaimer 

De informatie in deze nieuwsbrief is onder verantwoordelijkheid van het college van de 

gemeente Leusden tot stand gekomen. Daarbij is uiterste zorg besteed aan de toegankelijkheid, 

juistheid en volledigheid van de inhoud van de nieuwsbrief. Het is echter mogelijk dat de inhoud 

van de gepubliceerde informatie incompleet of incorrect is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente 

Leusden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke 

wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze nieuwsbrief. 

Het is mogelijk dat via de digitale nieuwsbrief toegang wordt geboden tot internetsites en/of 

informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Leusden kan evenmin 

aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze 

internetsites en/of pagina's. 
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Copyright 

De gemeente Leusden behoudt zich het auteursrecht voor op de via Collegenieuws verstrekte 

informatie, inclusief beeldmerken, logos en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische 

voorstellingen in Collegenieuws mag zonder schriftelijke toestemming van de gemeente 

Leusden openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie 

voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding. 
  

   

 

 

 

 

Facebook
 

 

 

 

 

Twitter
 

 

 

 

 

Website
    

   

 

Deze e-mail is verstuurd aan bestuurssecretariaat@leusden.nl. • Als u geen nieuwsbrief 

meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@leusden.nl toe aan uw 

adresboek. 

 

 

 

   

 


