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   BESLUITENLIJST OPENBAAR
    VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 13 april 2021

    aanwezig:
    burgemeester : G. Bouwmeester
    wethouder : W. Vos
    wethouder : P. Kiel
    wethouder : E. van Beurden
    directeur-secretaris : W. de Graaf-Koelewijn

NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT

1 BE L267365 Ontwerp 
Programmabegroting 2022 
RUD Utrecht

Het college besluit om de raad voor te stellen:
1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 

Programmabegroting 2022 van de RUD 
Utrecht;

2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de 
Voorjaarsnota 2021 te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2022-2025. 

Het college besluit:
3. onder voorbehoud van het nog te nemen 

raadsbesluit, de RUD te berichten dat geen 
zienswijze wordt ingediend op de ontwerp 
Programmabegroting 2022.

2 VO
BE

L269004 Asbestsanering 
begraafplaats Oud-Leusden

Het college besluit:
1. in te stemmen met het saneren van de met 

asbest vervuilde grond langs de 
monumentale muur op de begraafplaats 
Oud-Leusden aan de Vlooswijkseweg;

2. een budget van € 85.000 (incl. btw) 
beschikbaar te stellen voor het saneren van 
de grond langs de muur. Deze incidentele 
uitgaven worden gedekt voor € 35.000 uit 
onvoorzien en voor € 50.000 uit algemene 
reserve flexibel deel;

3. opdracht te geven voor de werkzaamheden 
daags na het nemen van het collegebesluit;

4. de financiële gevolgen van dit voorstel te 
verwerken in de begrotingswijziging 2021-
1013, welke via de voorjaarsnota 2021 aan 
de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

3 VO L269531 Actualisatie 
Grondexploitaties 2021

Het college besluit de raad voor te stellen vast te 
stellen het rapport ‘Actualisatie Grondexploitaties 
2021’ en daarmee;
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a. het afsluiten van de projecten De 
Biezenkamp, Locaties Leusden-Zuid en 
Tankstation De Groene Zoom waardoor een 
resultaat van € 1,8 miljoen negatief ten laste 
van de Algemene Reserve Grondbedrijf 
wordt gebracht;

b. het niveau van de verliesvoorzieningen voor 
grondcomplexen te herzien, door het ten 
laste brengen van het bovengenoemd 
negatief resultaat, naar in totaal € 114.000;

c. het nemen van tussentijdse winsten op 
grondexploitaties Valleipark, Larikslaan en 
Hamersveldseweg 136 e.o. voor een bedrag 
van totaal € 88.000 ten gunste van de 
Algemene Reserve Grondbedrijf;

d. het instellen van een reservering voor nog te 
verwachte kosten bij de afgesloten 
exploitaties Locaties Leusden Zuid en De 
Biezenkamp voor een totaal bedrag van € 
65.000;

e. de gevolgen voor de Programmabegroting 
2021 te verwerken met bijgevoegde 
begrotingswijziging.

4 BE L269551 Update Woonvisie 2016 Het college besluit de raad voor te stellen in te 
stemmen met de volgende aanpassingen op de 
Woonvisie 2016: 
Kwantitatief woningbouwprogramma:

1. De lopende woningbouwplannen worden 
voortgezet;

2. In de periode 2026 – 2035 zetten we in 
op de productie van 1.050 woningen 
(gemiddeld 105 woningen per jaar);

3. In de volgende raadsperiode evalueren 
we of de voornemens in ad. 2. nog 
steeds aansluiten bij de dan actuele 
marktomstandigheden en prognoses 
voor de langere termijn;

Kwalitatief woningbouwprogramma.
4. Het woningbouwprogramma voorziet in 

de behoefte van gezinnen (koop 
eengezinswoningen), maar ook die van 
starters (betaalbare koop), senioren 
(levensloopgeschikt) en huishoudens met 
een lager- en middeninkomen (sociale 
huur, middeldure huur en sociale koop);

5. We streven naar gevarieerde en vitale 
wijken. Daarom zetten we in op 
nieuwbouw in verschillende segmenten 
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(huur en koop in verschillende 
woningtypen en prijsklassen) en maken 
daarover vooraf in de 
woningbouwprogramma’s per locatie 
afspraken met ontwikkelende partijen;

6. Bij grotere nieuwbouwlocaties wordt tot 
en met 2025 minimaal 30% van het 
programma als sociale huur gerealiseerd;

7. Na 2025 passen we het uitgangspunt uit 
ad 6 aan tot minimaal 30% sociale huur, 
sociale koop (woningen met een 
maximale v.o.n.-prijs van € 200.000, 
prijspeil 2021) of middeldure huur in 
ontwikkelingen waar voor WSL een rol is 
weggelegd; 

8. Naast de in ad 7 genoemde categorieën 
worden middeldure huurwoningen en 
koopwoningen tot de NHG-grens 
gerealiseerd voor de doelgroepen 
senioren, starters en (startende) 
gezinnen;

9. De realisatie van de 
KoopGarantwoningen in Maanwijk wordt 
geëvalueerd. Indien gewenst en 
financieel haalbaar overwegen we (al 
dan niet in combinatie met andere 
partijen) om op toekomstige 
nieuwbouwlocaties deze of andere 
koopconstructies aan te bieden om het 
aanbod aan betaalbare koopwoningen 
voor starters te vergroten (zie ook 
beslispunt 11);

10. De haalbaarheid en wenselijkheid om bij 
nieuwbouw van goedkope koop een 
antispeculatiebeding in combinatie met 
een zelfbewoningsplicht op te nemen 
wordt onderzocht;

11. De effectiviteit van de Startersregeling 
wordt onderzocht. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 13 april 2021

directeur-secretaris burgemeester
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