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6. RV 275244 Kredietaanvraag uitvoering verkeersplan Achterveld fase 1
De raad wordt gevraagd in te stemmen met fase 1 van het verkeersplan Achterveld en hiervoor een 
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Algehele instemming met de maatregelen.
Het raadsvoorstel is een hamerstuk. Geen toezeggingen. 

9. RV 275693 Algemene voorziening Hulp bij het huishouden
Met ingang van 1 januari 2017 lopen de bestaande contracten met leveranciers van HH af. Tevens 
eindigt dan de door de gemeenteraad ingestelde algemene voorziening HH. Het is niet mogelijk de 
huidige raamovereenkomsten nogmaals te verlengen. 

De raadsleden en fractievertegenwoordigers stellen vragen over de tarieven, innovatie en de 
pilots die in 2017 worden gehouden. Verder vragen ze aandacht voor de mogelijkheid van een 
zorgcorporatie. 
Raasvoorstel is bespreekstuk. Geen toezeggingen. 

7. RV 276320 Najaarsnota 2016
De najaarsnota informeert de raad over de voortgang van de beleidsuitvoering en financiële 
ontwikkelingen in de uitvoering van de begroting 2016.   

Bij aanvang ontstond enige onduidelijkheid over de status van de najaarsnota in relatie tot de 
amendementen, die in de begroting 2017-2020 zijn opgenomen. 
De heer Mülder pleit voor bespreking najaarsnota op moment dat bijsturing nog mogelijk is en 
ziet mogelijkheden voor raad om dit anders te agenderen, wellicht via de begrotingsapp? 
De aanwezigen wijzen op naleving afspraken Manifest Verbonden Partijen, betere afstemming 
t.a.v. aanlevering financiële stukken is gewenst. Griffie zal dit bespreken met fracties. 

Voorstel is bespreekstuk.

Toezeggingen:
1. Wethouder Dragt zegt t.a.v. voorliggende raadsvoorstel/-besluit toe:

- overzicht van vertrekpunten voor en na amendementen.  
- aanpassen dictum 1 en 4. 
- aanvullende informatie over beheersmaatregelen risicoparagraaf.
- informatieve sessie over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

2. Griffie zal afspraken verbonden partijen meenemen in de bespreking met fracties.
3. Wethouder Overweg informeert raad in het voorjaar over “social return” bij 

aanbestedingen.
4. Thema Bijstandsgerechtigden/Werk en inkomen geagendeerd op presentatieavond 2 

feb.



8. RV 276031 Visie en beleidskader Soc. Domein    in combinatie met 
10.       RV 276221 Verordening Jeugdhulp en Wmo 2017
Het beleidskader Sociaal Domein loopt af. Vanuit zowel de invalshoek transitie als transformatie zijn er 
nog ontwikkelperspectieven. Samen met (een deel van) de inwoners is een visie ontwikkeld c.q. zijn 
aandachtspunten voor een toekomstbestendig Sociaal Domein in Leusden verkend waaraan gewerkt 
moet worden in het kader van de transformatie. 
De verordening Jeugdhulp en Wmo ligt in dit verlengde. En moet voor 2017 ook worden vastgesteld. 

Enkele raadsleden en fractievertegenwoordigers geven aan dat beleidsevaluatie in dit traject 
mist. Wethouder Overweg geeft aan dat voor een andere vorm van evaluatie is gekozen. 
Wethouder Overweg staat positief tegenover de mogelijkheid van een welzijns-/zorgakkoord 
en geeft aan dit aan te willen pakken. Maar moet geen doel op zich worden. 
Wethouder Van Beurden licht het verschil tussen solidariteits- en profijtbeginsel toe. 
Wethouder Dragt geeft aan reserve sociaal domein is ingesteld voor incidentele zaken, niet 
inzetbaar voor structurele zaken, zoals bijv. voor probleem bij huishoudelijke hulp. Gemeente 
moet uitkomen met de gelden die Leusden ontvangt. 

Voorstel is bespreekstuk

Toezeggingen:
1. Adviezen Wmo adviesraad en Platform Sociale Zekerheid worden toegevoegd aan 

agendapunt 15 december 2016..
2. Raad ontvangt Wmo cliënttevredenheidonderzoek.


