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Sinds 2011 werkt de gemeente Leusden aan de ontwikkeling 

van Samenleving Voorop. Hiervoor zijn in 2011 vijf zogeheten 

paradigma's vastgesteld door de raad. Deze kernwaarden 

vormden het kader waarbinnen de gemeente een bij de tijd 

passende rol in de samenleving kon innemen. Ook 

verschaften de paradigma's helderheid ten aanzien van verwachtingen van de gemeente. Na 8 

jaar heeft de gemeente Samenleving Voorop geevalueerd. Er zijn mooie resultaten bereikt. 

Voor de verdere ontwikkeling van Samenleving Voorop is het tijd om de kernwaarden opnieuw 

te bekijken en waar nodig aan te passen. Het college stelt de raad nu voor om deze (ver)nieuw

(d)e kernwaarden, die het kader vormen voor het handelen van de gemeente, te bespreken en 

vast te stellen. De kernwaarden zijn:

• Vertrouwen en verantwoordelijkheid

• Partnerschap

• Maatwerk en inleven

• Ruimte om te pionieren

• Innovatie en vernieuwing

Blijf op de hoogte van de laatste collegebesluiten. Bekijk de webversie

Het volgende Collegenieuws verschijnt op 9 januari 2019.

Het college wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Het college heeft de volgende besluiten genomen:

Kernwaarden Samenleving Voorop

Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht
Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Kadernota 2020 

van de RUD Utrecht. De in de Kadernota opgenomen stijging van de deelnemersbijdrage is 

voor Leusden beperkt. Deze stijging komt voort uit kostenontwikkelingen. De overige 

onderdelen uit de Kadernota, zoals de overdracht van asbesttaken en verdere ontwikkeling van 

de RUD Utrecht, zijn nog niet ver genoeg uitgewerkt om er een zienswijze op in te dienen. Bij 

de ontwerp begroting 2020 en eventuele begrotingswijzigingen 2019 krijgt de raad opnieuw 

gelegenheid om zienswijzen in te dienen. 
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Het college heeft besloten om een bedrijfskavel aan de 

Larikslaan te verkopen aan Pajuk optiek. Pajuk wil hier een 

nieuw bedrijfspand bouwen. In juni 2017 heeft de 

gemeenteraad het bestemmingsplan Larikslaan vastgesteld. 

Hiermee is de ontwikkeling van een kleinschalig 

bedrijventerrein mogelijk. De burgemeester heeft de 

wethouder economische zaken gemachtigd om de 

verkoopovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Verkoop bedrijfskavel plangebied Larikslaan (Princenhof)

Afspraken vastleggen met scholen over onderhoud en toezicht van 

speelterreinen 2019 en verder
Uit overleg met de schoolbesturen is gebleken dat afspraken over de risicoaansprakelijkheid, 

het beheer, onderhoud en toezicht van speelterreinen bij scholen verduidelijkt moeten worden. 

Om zo beter het werk te organiseren en er samen voor te zorgen dat de speeltoestellen op 

schoolpleinen veilig zijn. De scholen zijn straks op alle schoolpleinen verantwoordelijk voor  het 

dagelijkse beheer en onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor de benodigde 

inspecties van de speelruimte. Deze afspraken gelden straks voor alle schoolpleinen ongeacht 

de eigendomssituatie.

Als er sprake is van vandalisme na schooltijd en het heeft geen verband met een eerder 

geconstateerd mankement aan het toestel, dan kan de school de kosten voor het herstel 

declareren bij de gemeente. De afspraken worden vastgelegd in een contract dat met alle 

individuele schoolbesturen zal worden afgesloten.

Wijziging beheer Gemeentelijke Gegevens knooppunt
Op 2 oktober 2018 is het voeren van de zorgadministratie van de gemeente Leusden gegund 

aan WMO consult BV uit Enschede. De zorgadministratie wordt, in opdracht van de gemeente 

Leusden, door WMO consult BV overgenomen van de gemeente Amersfoort. Om dit te kunnen 

doen moet WMO consult BV het beheer van het Gemeentelijke Gegevens knooppunt 

overnemen van de gemeente Amersfoort. Daarvoor heeft WMO consult BV een aansluiting 

nodig. Het college heeft WMO-consult BV daarom aangewezen als beheerder van het 

Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). De rol van de gemeente Amersfoort als beheerder 

van het GGk, voor zover het de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet betreft, wordt beëindigd. 

De directeur-secretaris is door het college gemachtigd om de mutatieformulieren ten behoeve 

van de aanmelding van WMO consult BV als beheerder en de afmelding van de gemeente 

Amersfoort als beheerder te ondertekenen.

Voorlopige gunning omgevingsplan Buitengebied
Voor de uitvoering van de omgevingsvisie Buitengebied is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Een bestemmingsplan dat bijdraagt aan het verbeteren van de mogelijkheden en kansen voor 

initiatiefnemers in het buitengebied om op eigen wijze bij te dragen aan de ambities uit de 

omgevingsvisie in het buitengebied. Dit bestemmingsplan is een experiment in het kader van de 

crisis-en herstelwet, waardoor er meer ruimte is voor globaal bestemmen, uitnodigend 

bestemmen, het regelen van participatie bij initiatieven, het uitstellen van benodigde 

onderzoeken bij initiatieven en regels te stellen voor de energietransitie. Zo krijgt het 

bestemmingsplan al veel kenmerken van een omgevingsplan, de opvolger van het 

bestemmingsplan onder de omgevingswet. Het college heeft besloten de opdracht voor het 

opstellen van een omgevingsplan Buitengebied en het organiseren van bijbehorende 

participatie aan Rho adviseurs te gunnen.

Ontwerp-Regionaal Risicoprofiel VRU 2020-2023
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Het college stelt de raad voor € 60.000,- beschikbaar te 

stellen om een optimaal renovatiescenario voor De Korf uit te 

werken. De Korf is een Multi Functionele Accommodatie 

(MFA) met twee horecavestigingen, een bowlingcentrum, een 

feest- en evenementenzaal, een sporthal en theater De Tuin. 

De Korf is gebouwd in 1981; er moet binnen een aantal jaar 

groot onderhoud plaatsvinden aan het gebouw en de 

technische installaties.

Sinds najaar 2017 zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de noodzakelijke en wenselijke 

onderhouds-, vervangings-, verduurzamings- en verbeteringsmaatregelen. Ook zijn alternatieve 

scenario's onderzocht zoals diverse varianten van sloop in combinatie met nieuwbouw, al dan 

niet met toevoeging van woningen. Uit deze alternatieve scenario’s blijkt dat, behalve een 

verder uit te werken optimaal renovatiescenario voor het hele complex, nog een variant kansrijk 

is. In deze variant wordt de sporthal gesloopt in combinatie met renovatie van de rest van het 

complex en toevoeging van nieuwbouwwoningen en vervangen door een voorziening op het 

naastgelegen parkeerdek.

Deze twee varianten moeten nu verder worden uitgewerkt en doorgerekend. Dat gaat enkele 

maanden duren. Een volgend raadsbesluit over een uitvoeringskrediet en de definitieve keuze 

van de ingrepen wordt zomer 2019 verwacht. Daarna kan de bouwvoorbereiding beginnen.

Veiligheidsregio Utrecht heeft voor de periode 2020-2023 het ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 

geformuleerd. Er is voor het eerst ook een lokaal risicobeeld geschetst per gemeente door 

middel van risicokaarten op de thema’s:

• cultureel erfgoed en recreatie

• gebouwen met niet zelfredzame personen

• risicobedrijven Leusden

Het  regionaal risicoprofiel sluit aan op het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016, waarbij alleen de 

nationale risico’s zijn beschreven die binnen de invloedsfeer van de VRU liggen, zoals 

natuurrampen, bedreigingen voor gezondheid en milieu, zware ongevallen, verstoring vitale 

infrastructuur, ondermijning, extremisme en terrorisme.

De VRU is met de basisbezetting en -materieel voorbereid om calamiteiten adequaat te 

bestrijden. Daar waar de bestrijding van calamiteiten de huidige capaciteit van de VRU te boven 

gaat is bijstand vanuit nabijgelegen regio’s georganiseerd.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwerp- Regionaal Risicoprofiel en 

aandacht te vragen voor de bezetting van de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden om 

de kwaliteit van de basisbrandweerzorg blijvend te garanderen.

Kadernota VRU 2020
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft zijn Kadernota 2020 voor zienswijze aan de 

deelnemende gemeenten aangeboden. De Kadernota 2020 is opgebouwd uit financiële kaders, 

bijstellingen van beleid en de financiële kaders voor het nieuwe beleidsplan 2020-2023 van de 

VRU. De gemeenten kunnen hun zienswijze over deze genoemde kaders naar voren brengen. 

Het college stelt de raad voor zienswijzen in te dienen op de bijstellingen in het bestaand beleid 

in de kadernota 2020 en op de financiële kaders van het beleidsplan 2020- 2023.

Prestatieafspraken volkshuisvestingsdoelstellingen 2019 – 2023
Het college heeft ingestemd met de prestatieafspraken volkshuisvestingsdoelstellingen 2019 - 

2023. Ieder jaar worden tussen de gemeente, woningstichting Leusden en de 

huurdersbelangenvereniging HLVE nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan 

met name over de volkshuisvestingsdoelstellingen, zoals neergelegd in de Woonvisie, en de 

bijdrage die daaraan door deze partijen wordt geleverd. Deze prestatieafspraken gaan onder 

andere over nieuwbouw en de kwaliteit van de bestaande voorraad sociale huurwoningen, 

huurbeleid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Geld voor uitwerken renovatiescenario De Korf
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Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het 

evaluatierapport ‘De Groene Belevenis 2015 tot heden’, de 

voortzetting van de relatie vanaf 2020 en kwijtschelding van 

Gewijzigde beleidsregels Jeugdhulp en Wmo
De verordeningen Jeugdhulp en Wmo 2019 worden in december gewijzigd vastgesteld. Dit 

betekent dat ook de beleidsregels aangepast moeten worden. Alle wijzigingen zijn afgestemd 

met de adviesraden. Het college besluit de gewijzigde beleidsregels vast te stellen, mits de raad 

op 20 december instemt met de nieuwe verordeningen.

Tarief Huishoudelijke hulp 2019
Het college wil, onder voorbehoud van geen zienswijze door de raad, per 1 januari 2019 de 

tarieven voor hulp bij het huishouden verhogen. Het college vindt het belangrijk dat we eerlijke 

tarieven hanteren en de continuïteit van hulp bij het huishouden aan onze inwoners kunnen 

blijven garanderen. Met de verhoging van de tarieven zijn onze aanbieders in staat om de 

huishoudelijke hulp kostendekkend te leveren en hebben zij tevens ruimte voor signalering, 

doorgeleiding en innovatie.

Subsidieverlening aan Lariks
Het college besluit Lariks subsidie te verlenen voor het uitvoeren van de Wmo-, Welzijns- en 

Jeugdtaken in 2019 van de gemeente. Extra subsidie wordt toegekend voor het overnemen van 

de jeugdtaken van Fort33. Lariks neemt hiervoor een jongerenwerker in dienst en zet in op een 

algemeen voorzieningsprogramma voor jeugd en hun ouders. De subsidie voor dit 

voorzieningsprogramma is toegekend tot en met 2021.

Benoeming lid urgentiecommissie
Vanwege het aflopen van de benoemingsperiode van een commissielid is een vacature in de 

Urgentiecommissie ontstaan. De Urgentiecommissie heeft, zoals gebruikelijk, geprobeerd een 

kandidaat uit Leusden te vinden. Het college heeft de heer W. Brouwer benoemd als lid van de 

Urgentiecommissie.

Behandeling aanvraag tegemoetkoming planschade Beverhoeve 21
De eigenaar van Beverhoeve 21 in Leusden heeft een aanvraag voor tegemoetkoming in 

planschade ingediend. Hij stelt schade te hebben geleden, in de vorm van 

waardevermindering, als gevolg van het bestemmingsplan "Huis van Leusden". De aanvraag is 

voorgelegd aan het onafhankelijke deskundig adviesbureau SAOZ. Deze adviseert het college 

de aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. Het college heeft dit advies 

overgenomen.

Inkoopstrategie Hessenweg fase 2
De Hessenweg in de kern van Achterveld wordt heringericht en tegelijkertijd wordt het 

hoofdriool vervangen. In overleg met de omgeving en Denktank Achterveld zijn het ontwerp en 

het bijbehorende bestek tot stand gekomen. Als volgende stap in het proces heeft het college 

ingestemd met de inkoopstrategie: een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure op 

basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Hiermee kan in maart 2019 de uitvoering 

van de werkzaamheden van start gaan. 

Evaluatie Participatieraad Leusden
Op 1 februari 2018 heeft de raad het college verzocht om de Verordening Participatieraad 

Leusden te evalueren. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat de Participatieraad goed 

functioneert. Er zijn korte lijnen met de gemeentelijke organisatie en de adviezen dragen bij aan 

de ontwikkeling van het beleid. De relatie met de Raad voor de cliëntenparticipatie is nog wel 

een verbeterpunt. Met beide raden gaat het college na hoe het cliëntenperspectief beter 

ingebracht kan worden in de plannen van de gemeente.

De Groene Belevenis
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de helft van de lening van € 92.000,-. Met de evaluatie en het 

raadsvoorstel geeft het college invulling aan de ingediende 

motie van 8 november. Stichting De Groene Belevenis heeft als doel kinderen en volwassenen 

te stimuleren om duurzaam om te gaan met hun eigen natuurlijke leefomgeving.

Activiteiten:
• Wethouder Van Beurden is op 22 december aanwezig bij de uitreiking van de Leusdense 

Vrijwilligers Trofee.

• Dezelfde dag is hij aanwezig bij het Kersconcert van het Leusdens Mannenkoor.

• Wethouder Van Beurden spreekt op 6 januari als loco burgemeester de aanwezigen toe 

tijdens de Nieuwjaarsreceptie in Ons Gebouw in Achterveld. Wethouders Vos en Kiel 

zijn aanwezig.
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Facebook Twitter Website

• Wethouders Vos en Van Beurden gaan op 8 januari naar de Nieuwjaarsreceptie van de 

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties.

• Op woensdag 9 januari nemen burgemeester Bouwmeester en wethouder Kiel deel aan de 

bijeenkomst ter ere van het 100-jarig bestaan van de VNG Utrecht. 

In gesprek met de wethouder!
Hebt u een idee, initiatief, of vraag? De wethouders Patrick Kiel, Erik van Beurden en Wim Vos 

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.

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.
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Deze e-mail is verstuurd aan jkl@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.
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