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10. RV 277411 Zienswijze Kadernota 2018 en 2  e   wijziging programmabegroting 2016 VRU  

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de kadernota 2018 van de Veiligheidsregio Utrecht 
hetgeen leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Verder wordt de raad gevraagd een 
zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2016, waarin de VRU wordt verzocht 
begrotingswijzigingen tijdig in te dienen, passend binnen P&C cyclus van VRU én gemeente.

De raadleden stellen vragen over het onderzoek naar over het overschot van 2016 structureel is. Het 
college antwoord dat er voorgesteld wordt om in de zienswijze aan te geven dat dat onderzoek er 
komt. Ook zijn er vragen over of het college rekening houdt met de loon- en prijsstijgingen. Het college 
antwoord dat daar in een algemene post rekening mee wordt gehouden, maar niet specifiek uitgesplist 
voor de VRU. 

Het voorstel is een hamerstuk in de raad van 26 januari. 

6.  RV 277438 Het beste idee van Leusden

Het doel met Het Beste Idee van Leusden is de samenleving te betrekken bij het bedenken van 
innovatieve besparingen op de gemeentebegroting.  Er  wordt voorgesteld de bezuinigings-taakstelling 
als een besparingsverlies te beschouwen en om de middelen beschikbaar te houden voor het 
implementeren van het idee ‘schone energie stroomt door Leusden’.

De heer Varkevisser legt kort uit wat de voortgang is met het idee “schone energie stroomt door 
Leusden’.  Er zijn vragen over in hoeverre dit idee verantwoordelijkheid is van de gemeente Leusden, 
of van het waterschap. Het college geeft aan dat zowel de gemeente als het waterschap bereidt zijn 
hier samen in op te trekken. Het gesprek bevindt zich in een beginfase, er wordt nog niet gesproken 
over de verdeling van de kosten en de opbrengsten. 

Er komt ook een vraag over het niet halen van het bezuinigingsdoel. Het college antwoordt  dat er 
achteraf kan worden nagedacht hoe solide het is om een bezuiniging in te boeken zonder dat daar op 
voorhand concrete plannen voor zijn. Echter, als dit niet gedaan was had de gemeente Leusden de 
inwoners niet uitgedaagd met ideeën te komen en had de gemeente niet zoveel ideeën ontvangen. 
Het is aan de raad de afweging te maken of dit het waard was. 

Er wordt ook gevraagd of het prijzengeld volgende keer niet beter kan worden besteed aan iets wat 
terugvloeit in Leusden. Het college antwoordt dat ze gemerkt hebben dat het prijzengeld wel erg goed 
gewerkt heeft om mensen in beweging te brengen en zelfs samen te brengen om ideeën te bedenken. 

Ook de brief van dhr. Tilma wordt behandeld. De reactie van het college is dat het college ervoor 
gekozen heeft alle projecten te beoordelen op creativiteit. Het is niet zo dat de grootste besparing de 
grootste prijs oplevert. Het college heeft een  onafhankelijke jury gevraagd naar op  creativiteit te 
beoordelen om zo iedereen in de samenleving aan te spreken, en niet alleen energie-professionals.

Het voorstel is bespreekstuk in de raad van 26 januari.



7.  RV 276659 Subsidieverordening 2017:

De Algemene Subsidieverordening 2017 komt tegemoet aan het verzoek van de raad (sept. 2014) om 
de subsidieverordening 2013 kritisch tegen het licht te houden en mogelijke hiaten op te lossen. 

De zorg van het raadslid van Halderen is dat verenigingen en stichtingen die personeel in dienst 
hebben wettelijk verplicht zijn om reserves voor loon- en andere werkgever gerelateerde uitgaven aan 
te houden. Wanneer artikel 8 lid d letterlijk wordt genomen bij de toetsing van een subsidieaanvraag 
zouden deze reserves meetellen en mogelijk kunnen leiden tot het niet toekennen van een subsidie, 
omdat er dan voldoende middelen aanwezig zijn. Dit kan tot ongewenste gevolgen leiden. Wanneer de 
“werkgever-reserves” buiten beschouwing worden gelaten bij de toetsing, zou dit technisch in de 
verordening opgenomen moeten worden in een uitzonderingsbepaling.

Toezeggingen: 
1. Wethouder  Overweg  zegt toe dat er een nieuwe lijst met subsidieontvangers aan komt 

die uitgesplitst is naar structurele subsidieontvangers en incidentele subsidieontvangers 
met de bedragen. Deze lijst zal ook  jaarlijks worden meegestuurd met de jaarrekening.  
Over de verleende subsidies uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven wordt jaarlijks verslag 
gedaan door de Jury. Het college stuurt dat verslag na ontvangst direct door.

2.  De portefeuillehouder zal artikel 8 lid d van de Verordening opnieuw beoordelen. De 
wethouder heeft toegezegd dit zo mogelijk a.s. maandag al aan te leveren, maar uiterlijk 
de maandag voor de raadvergadering

Het voorstel is een hamerstuk onder voorwaarde  in de raad van 26 januari. 

11. RV 277938 Kadernota 2018 RUD Utrecht

De kadernota 2018 van de RUD biedt geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Voorgesteld 
wordt om in de gemeentelijke begroting voor 2018 vooralsnog uit te gaan van de huidige bijdrage van 
€ 287.933 + indexering.

Er worden vragen gestel over asbest in de gemeente, en of de gemeente Leusden financieel nog 
geraakt wordt door de ombouw operatie bij de RUD. De wethouder geeft aan dat hij dat op dit moment 
niet verwacht maar dat hij daar wel een voorzichtige lijn in wenst te houden. 

Het voorstel is een hamerstuk in de raad van 26 januari. 

Toezeggingen:
1. Komend jaar wordt een inventarisatie asbest uitgevoerd. Op basis van de inventarisatie wordt 

een plan van aanpak opgesteld. Zodra dit plan besproken is in het bestuur van de RUD zal de 
portefeuillehouder de raad hierover informeren.  

12. RV 277663 Concept begroting AVU 2018

De conceptbegroting AVU 2018 is voorgelegd aan de deelnemende raden. De raad wordt voorgesteld 
geen zienswijze in te dienen.

Het voorstel is een hamerstuk in de raad van 26 januari. 

Toezegging:
De portefeuillehouder zoekt uit of de huur van de containers voor de inzameling van kleding 
goedkoper kan dan de € 7.000 huur jaarlijks die nu voor 19 containers aan de AVU wordt betaald.

9. RV 277622 Onderzoek rekenkamercommissie digitale veiligheid gemeente Leusden

De rekenkamercommissie geeft toelichting op het  onderzoek digitale veiligheid van de gemeente 
Leusden. De rapportage is als beveiligde, vertrouwelijke rapportage aangeboden.  De behandeling 



start met overleg achter gesloten deuren over het vertrouwelijke rapport. Vervolgens wordt 
behandeling openbaar voortgezet.

Besloten overleg
In besloten vergadering is het geheime rapport toegelicht door de onderzoeker. 
Er wordt geen besluitenlijst van dit onderdeel gemaakt.

Openbaar 
Raadsleden stellen vragen over informatiebeveiliging van Larikslaan 2. Wethouder geeft aan dat 
hierover gesprekken plaatsvinden. Wethouder Overweg geeft aan dat raad wordt betrokken bij 
vaststelling informatiebeveiligingsbeleid.

VVD kondigt amendement aan.

Het voorstel is bespreekstuk in de raad van 26 januari.

Toezeggingen:
1.  Wethouder Overweg informeert raad over wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de 

aanbeveling tot periodiek testen van de systemen.

8. RV 276123 Onderzoek rekenkamercommissie kwaliteit van de beleidsinformatie

De rekenkamercommissie geeft toelichting op het  onderzoek kwaliteit van de beleidsinformatie dat  
ter vaststelling naar de raad gaat. Uit het onderzoek is gebleken dat de beleidsinformatie op een 
aantal essentiële onderdelen niet voldoet aan de criteria.

Aanbeveling volgsysteem
Alle raadsleden en fractievertegenwoordigers roepen college op om nog eens nader te kijken naar 
mogelijkheden en vormen om een volgsysteem in te richten. Dit kan op diverse manieren. Wethouder 
Van Beurden geeft aan dat college geen voorstander is van apart systeem, voortgang kan in LTA.

Aanbeveling formuleren doelstellingen
Raadsleden en fractievertegenwoordigers geven aan dat scherp en helder formuleren doelstellingen 
ook bij "Samenleving voorop" goed toe te passen is. Wethouder Van Beurden geeft aan dat 
"Samenleving voorop" juist vraagt om ruimte om met partners de doelen helder te krijgen.  
De formats voor raadsvoorstellen zijn inmiddels aangepast en ambtenaren zijn getraind.

Aanbeveling planning en aanpak in ieder voorstel
De raadsleden en fractievertegenwoordigers stellen voor om bij alle raadsvoorstellen waar dit 
mogelijkerwijs kan over te nemen.  Wethouder Van Beurden geeft aan dat college hiermee uit de 
voeten kan. Amendement volgt. 

Het voorstel is bespreekstuk in raad 26 januari.

Toezeggingen:
1.  RKC stuurt voorbeeld uit Barneveld over toepassing AMORE.

Ingekomen stuk 277949 Risicomonitor Grondbedrijf

Dit agendapunt betreft behandeling zonder onderliggend raadsvoorstel/besluit. 
De raad krijgt toelichting bij de informatiebrief over de Risicomonitor Grondbedrijf ontvangen. 

De raad is geïnformeerd over de Risicomonitor Grondbedrijf. De stand van zaken Buitenplaats, 
Valleipark, Biezenkamp en het U-blok zijn in bijzonder nader toegelicht.

Toezeggingen:
1. Wethouder Dragt zegt toe bij een volgende risicomonitor een kaart toe te voegen ter verduidelijking 
van de locaties.


