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Agenda Verslag
Opening De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Kadernota 2018 van de 

Veiligheidsregio Utrecht, hetgeen leidt tot een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage. Door middel van de zienswijze wordt de VRU 
gevraagd om bij een overschot voor 2016 het voordeel te verrekenen in de 
programmabegroting 2016. 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 de P&C-
cyclus van VRU en gemeente. Raadsrapporteurs VRU: de heren 
Lensselink en Spijkerman.

Zienswijze 
Kadernota 2018 en 
tweede wijziging 
programmabegrotin
g 2016 VRU
20.15 – 20.30 uur

De voorzitter meldt dat de waarnemend burgemeester afwezig is wegens 
ziekte. Wethouder Dragt vervangt haar. 

De heer Lensselink zegt dat de rapporteurs de stukken grondig hebben 
bestudeerd. De voorstellen komen voort uit financieel-technische 
wijzigingen, zoals cao's, waar de gemeente niet veel aan kan veranderen. 
Daarom zullen de adviseurs positief adviseren over het raadsvoorstel.
In de stukken staat dat de gemeentelijke wettelijke taak voor de 
bevolkingszorg wordt ondergebracht bij de niet-wettelijke collectieve taken 
van de VRU. Waarom wordt die taak daar neergelegd? 

De heer Verhoeven antwoordt dat bevolkingszorg voor een klein deel een 
wettelijke taak is van de Veiligheidsregio, maar voor een groot deel niet. 
De Veiligheidsregio Utrecht heeft ervoor gekozen een aantal kleine 
functies die van belang zijn voor het goed functioneren van bevolkingszorg 
door middel van training voor alle gemeenten aan te bieden.

De heer Madiol heeft een vraag over een aantal financiële achtergronden 
van de loonstijgingskosten. Hoe worden de bedragen van € 22.000,00 en 
€ 36.000,00 in de begroting verwerkt?

Wethouder Dragt antwoordt dat één bedrag betrekking heeft op de 
programmabegroting 2016. Dat bedrag zou in de begroting 2016 verwerkt 
moeten worden. Dat kan niet omdat die periode al voorbij is. Bij de 
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verantwoording Jaarrekening 2016 wordt dit bedrag als een overschrijding 
aangemerkt. Het bedrag dat voor 2018 is gemeld, wordt in de 
begrotingscyclus voor 2018 meegenomen.

De heer Van den Brink zegt dat in het voorstel bij punt 2 over een 
zienswijze over het voorschot 2016 wordt gesproken. In de Kadernota op 
pagina 2 staat: “Er is tevens overwogen dat er een onderzoek moet 
plaatsvinden naar de aard van het jaarrekeningoverschot 2016 om na te 
gaan of de post structureel of incidenteel is.” Wordt dit onderzoek al 
uitgevoerd door de VRU of wordt met deze zienswijze benadrukt dat de 
VRU dit onderzoek moet uitvoeren?

Wethouder Dragt antwoordt dat wordt gekeken of het overschot van 2016 
een structureel karakter heeft. Als blijkt dat het om een structureel 
overschot gaat, kan daarmee de dekking voor de meerkosten in 2018 
worden gecompenseerd. De VRU geeft aan dat de gemeente voor 2018 
rekening moet houden met € 36.000,00 meerkosten, waarvan € 27.000,00 
wordt veroorzaakt door de loon- en prijskostenstijging. De andere 
meerkosten van € 9.000,00 ontstaan omdat de VRU minder geld krijgt 
vanuit het rijk. Als blijkt dat het overschot van 2016 een structureel 
karakter heeft, kan daarmee de begroting worden gedekt. 

De heer Van den Brink vraagt wat de bedoeling van het onderzoek van 
de VRU is. Op pagina 2, Kadernota 2018, onder de kop ‘Gemeentelijke 
bijdragen 2018’, alinea 2 laatste regel, wordt ook gesproken over het 
jaarrekeningoverschot 2016. Betreft dit hetzelfde onderzoek waarover ook 
in de zienswijze wordt gesproken?

Wethouder Dragt antwoordt dat dit over hetzelfde onderwerp gaat.

De heer Van Herpen zegt dat bij cao-onderhandelingen altijd een eindpunt 
met een uitkomst wordt bereikt. Daar zijn altijd kosten aan verbonden. 
Waarom wordt er in de begroting geen voorziening opgenomen zodat 
dergelijke stelposten achteraf niet nodig zijn? Nu zijn de boeken al 
gesloten en moet met terugwerkende kracht in het jaar volgend op 
bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen een bedrag worden verantwoord.

Wethouder Dragt antwoordt dat in de meerjarenbegroting altijd rekening 
wordt gehouden met loon- en prijsstijgingen. In dit geval gaat het om het 
jaar 2016, waarbij de VRU achteraf meedeelt dat zij te maken heeft gehad 
met loon- en prijsstijgingen waardoor de gemeenten een hogere bijdrage 
moeten leveren. Als dit vooraf bekend was geweest, had de gemeente een 
begrotingswijziging kunnen doorvoeren die gedekt zou worden uit de post 
loon- en prijsstijgingen, waarvoor de gemeente een reserve in de 
begroting heeft opgenomen. Nu wordt de stijging achteraf gemeld en moet 
de gemeente dit in de jaarrekening vermelden.

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad. 

Sluiting De voorzitter sluit de Informatieronde om 20.30 uur.
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Agenda Verslag
Opening Het doel met Het Beste Idee van Leusden is de samenleving te betrekken 

bij het bedenken van innovatieve besparingen op de gemeentebegroting. 
Met dit voorstel wordt inzicht gegeven in de gegenereerde kansrijke 
ideeën vanuit Het Beste Idee van Leusden. Tevens wordt voorgesteld de 
bezuinigingstaakstelling als een besparingsverlies te beschouwen en om 
de middelen beschikbaar te houden voor het implementeren van het idee 
‘schone energie stroomt door Leusden’.

Het Beste Idee van 
Leusden
20.30 – 21.30 uur

De heer Varkevisser heeft het idee 'Schone energie stroomt door 
Leusden' ingediend. Het idee moet nog verder worden uitgewerkt maar er 
zijn al wel gesprekken gevoerd met het waterschap. Het idee is niet 
afgedaan omdat er wel een zeker besparingspotentieel is. Er zijn ideeën 
om een oplaadpunt te creëren voor elektrische fietsen en als er voldoende 
energie wordt gewonnen kan dit worden teruggeleverd aan het energienet. 
Op die manier kunnen inkomsten worden gegenereerd voor de gemeente 
Leusden.

De heer Van Ginkel vindt het een mooi idee maar het beheer van het 
water valt onder het waterschap en daarom moet het idee door het 
waterschap worden gefaciliteerd.

De heer Varkevisser zegt dat het waterschap het idee moet faciliteren 
maar op het moment dat de opbrengsten van een watermolen naar de 
gemeente Leusden gaan, heeft de gemeente hier ook een belang bij. Het 
waterschap wil meewerken aan het vooronderzoek en het beschikbaar 
stellen van middelen om de mogelijkheden verder te bekijken. Hij meent 
dat het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 
en het waterschap.

Wethouder Dragt vult aan dat de gemeente contact heeft gehad met het 
waterschap. De investerende partij zal ook de opbrengsten ontvangen. Op 
dit moment zijn de partijen nog niet zover omdat nog niet bekend is welke 
investeringen nodig zijn. Er wordt nu nog op een hoog abstractieniveau 
gewerkt. Over de kosten en opbrengsten zijn nog geen verdere afspraken 
gemaakt.
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De heer Spijkerman zegt dat er geen besluit wordt genomen over het 
voorstel. Zijn er voor de gemeente kosten verbonden aan het 
voorbereidende traject? 

De heer Varkevisser antwoordt dat er nu nog geen kosten aan het project 
zijn verbonden. Op dit moment is er nog geen behoefte aan externe 
expertise omdat het waterschap dit zelf beschikbaar wil stellen. Er moet 
eerst een concreet plan worden uitgewerkt met een aantal opties met 
betrekking tot de haalbaarheid. Op basis daarvan kan worden gekeken 
welke kosten gemaakt moeten worden. Spreker biedt zich aan als 
projectleider om het project te trekken. Er zijn leveranciers van 
watermolens die bereid zijn de cijfers met betrekking tot de haalbaarheid 
aan te leveren. 
Hij hoopt in Q2 2017 een uitgewerkt plan aan te kunnen leveren zodat er 
in de zomer van 2017 een concreet verhaal ligt.

De heer Den Hertog zegt dat het raadsvoorstel uit twee delen bestaat: 
een bezuinigingsdeel en een innovatieve manier van ideeën ophalen uit de 
samenleving. De bezuinigingsdoelstelling is niet gehaald maar het ophalen 
van ideeën uit de samenleving is wel succesvol. Heeft de gemeente een 
leerproces doorgemaakt waardoor een volgend initiatief wel succesvol zal 
verlopen. 

Wethouder Dragt antwoordt dat in 2013 de gemeenteraad een besluit 
heeft genomen om tot een dergelijk bezuinigingsvoorstel te komen. Daarbij 
is aangegeven dat er een bezuiniging van € 25.000,00 moest worden 
ingeboekt voor een project dat nog bedacht moest worden. Op dat 
moment was die bezuiniging nodig om tot een sluitende begroting te 
komen. Destijds is aangegeven dat hiervoor in de toekomst nog een 
maatregel bedacht moest worden. Zonder de uitwerkingen van het plan 
waren er geen 45 ideeën uit de samenleving opgehaald. Het proces naar 
'Het Beste Idee van Leusden' is wel succesvol verlopen. De doelstelling 
om structureel een bezuiniging € 25.000,00 te realiseren is niet behaald. 
Dat is wel een leerpunt maar tegelijkertijd zegt hij daarmee niet dat een 
dergelijk voorstel de volgende keer niet moet worden opgepakt. Hij laat het 
aan de raad hierover een oordeel te vormen.

De heer Bruinsma vraagt of de wethouder kan inschatten wanneer de 
ingediende ideeën worden uitgewerkt naar concrete voorstellen. Als te 
lang wordt gewacht met het uitwerken van dergelijke initiatieven vloeit een 
deel van de positiviteit en de creativiteit weer weg. Dat is zonde.

Wethouder Dragt zegt dat twee ideeën zijn ingediend die een besparing 
kunnen opleveren. Een idee betreft de waterbesparing in de sporthal. 
Daarbij moet worden gekeken hoe dat idee kan worden ingepast in het 
onderhoud. Het tweede idee dat een besparing oplevert, betreft elektrische 
auto's. De gemeente heeft twee elektrische auto's aangeschaft maar de 
gemeente heeft ook nog twee auto's met een benzinemotor. Het is 
mogelijk dat bij vervanging van deze auto's wordt gekeken naar de 
overstap op elektrische auto's. Deze auto's direct vervangen is niet 
efficiënt. Verder is er nog een aantal andere ideeën ingediend waar de 
gemeente nog naar kijkt. De winnaar van Het Beste Idee van Leusden 
ging over een milieubattle op scholen. Dat levert geen geld op voor de 
gemeente maar wel voor de betreffende scholen. Op die manier moet elk 
idee afzonderlijk worden bekeken. Dat vraagt om een forse investering en 
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om die reden moet worden gekeken wat een idee wel of niet oplevert 
voordat het wordt opgepakt.

De heer Den Hertog zegt dat de evaluatie vooral gaat over hoe het proces 
is verlopen. Uit de evaluatie komt een aantal punten naar voren die voor 
verbetering vatbaar zijn. Zijn er echt zaken misgegaan die bij een 
volgende keer anders georganiseerd moeten worden zodat het project 
toch succesvol wordt?

Mevrouw De Graaf zegt dat Het Beste Idee van Leusden is uitgeschreven 
in de zomerperiode. Vervolgens is de periode verlengd en op dat moment 
zijn de meeste ideeën binnengekomen. Een volgende keer zal beter 
rekening worden gehouden met de vakantieperioden. Verder is gebleken 
dat de vraagstelling, een bezuinigingsopdracht van € 25.000,00 op de 
gemeentelijke begroting, erg lastig was. Bij een volgende uitvraag zal de 
vraagstelling iets makkelijker te beantwoorden moeten zijn dan de huidige 
uitvraag. Het prijzengeld is goed ontvangen want dit is een trigger voor 
mensen om de moeite te nemen een idee in te dienen.

De heer Spijkerman zegt dat het prijzengeld als positief is ervaren. Kan er 
wellicht een andere invulling aan het prijzengeld worden gegeven. De 
gemeente is een groot voorstander van de Samenleving Voorop en nu 
wordt het prijzengeld aan één individu uitgekeerd. Kan het prijzengeld ook 
worden ingezet voor het ingediende idee zodat de samenleving hier ook 
wat aan heeft? Op dit moment is er € 40.000,00 van het totale budget 
uitgegeven. Klopt het dat er nog € 60.000,00 van het oorspronkelijke 
budget resteert? Kan het initiatief Het Beste Idee van Leusden wellicht een 
meer structurele vorm krijgen? Kan hieraan aandacht worden besteed via 
de gemeentepagina zodat inwoners kan worden gevraagd mee te denken 
over verdere initiatieven of bezuinigingen.

Wethouder Dragt heeft vooral een suggestie gehoord. Het prijzenbedrag 
is een trigger geweest. Het is bekend dat mensen gezamenlijk initiatieven 
hebben ontplooid en dat dit mede is veroorzaakt door het prijzengeld dat 
beschikbaar is gesteld. Het prijzenbedrag is een grote stimulans geweest 
waardoor mensen zich hiervoor hebben ingezet. De totale kosten zijn op 
dit moment € 35.000,00 en dat betekent dat er nog een bedrag van 
€ 65.000,00 beschikbaar is.

De heer Van Ginkel vraagt of de wethouder wil reageren of de ingezonden 
brief van de heer Tilma.

Wethouder Dragt zegt dat heer Tilma drie ideeën heeft ingediend. De heer 
Tilma heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop de regels zijn 
toegepast. De briefschrijver heeft een idee ingediend over het adopteren 
van prullenbakken en dat initiatief is meegenomen in het adoptieproject 
waar SIGHT Landscaping aan werkt. Een ander project dat is 
aangedragen betreft een andere inrichting van de milieustraat van de 
gemeente. Dat voorstel zal veel geld kunnen besparen maar de gemeente 
heeft niet voor die oplossing gekozen. De gemeente heeft besloten dat het 
sluiten van de milieustraat op diverse momenten van de dag vanwege de 
serviceverlening aan de bevolking niet wenselijk is. Als de milieustraat 
beperkt wordt opengesteld betekent dit dat er minder mensen nodig zijn. 
Dit zijn werknemers van Amfors die door de gemeente voor deze 
werkzaamheden worden ingezet. Het derde idee betreft ondergrondse 

5



afvalcontainers. De gemeente werkt aan de uitvoering van het 
grondstoffenplan dat in 2016 is vastgesteld. De gemeente vindt het niet 
verstandig hierin nu al een wijziging aan te brengen.
Het college vindt dat de ingebrachte ideeën niet voor uitvoering in 
aanmerking komen.
De gemeente heeft aangegeven dat alle ingediende ideeën worden 
beoordeeld op de mogelijkheid tot besparen. Het is niet zo dat het idee dat 
de grootste besparing oplevert ook automatisch de grootste prijs wint. Dat 
is van tevoren ook op die manier gecommuniceerd. Een van de 
opdrachten was dat er moest worden gezocht naar innovatieve en 
creatieve maatregelen die zouden leiden tot een besparing. De 
onafhankelijke jury is gevraagd te letten op innovatieve ideeën. Op die 
manier werden scholen en kinderen uitgedaagd mee te denken en komen 
niet alleen de professionals aan bod.

Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad. 

Sluiting De voorzitter sluit de informatieronde om 21.00 uur.
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Agenda Verslag
Opening 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. Verder sluit de 
verordening beter aan op de VNG-richtlijnen en de beleidscyclus.

Subsidieverordening 
2017
21.30 – 22.00 uur

Mevrouw Pouwels zegt dat de subsidiecriteria 2016-2018 staan vermeld 
op de website van de gemeente Leusden. Hoe komen deze criteria tot 
stand en wie bepaalt wat de criteria zijn?

Wethouder Overweg antwoordt dat de raad het beleid maakt. Uit dat 
beleid kan naar voren komen dat een subsidie wordt toegekend 
bijvoorbeeld voor recreatie of andere beleidsaspecten. Er is geen overzicht 
van alle subsidiepotjes. Er is wel een overzicht gegeven van de instanties 
die subsidie ontvangen. Als de raad wil weten op basis waarvan de 
instanties een subsidie ontvangen moeten de bijbehorende beleidsstukken 
erbij worden gezocht.

Mevrouw Pouwels heeft de indruk dat de subsidies op basis van de 
begroting worden verstrekt. De criteria zijn gebundeld in een stuk van 
veertien pagina's en de aanvragers moeten op basis van dat stuk 
beargumenteren waarom zij menen recht te hebben op een subsidie.

Wethouder Overweg antwoordt dat er voor elke subsidie een apart 
beleidsstuk wordt vastgesteld. Voor onderwijsbegeleiding heeft de raad 
aangegeven op basis waarvan de subsidie wordt verleend en daaraan is 
ook een plafond verbonden. Daarna wordt volgens de algemene regels 
bekeken hoe de subsidie wordt verleend. Daarvoor is dit stuk bedoeld. Het 
voorliggende stuk gaat niet over de inhoud.

Mevrouw Koetsenruijter zegt dat de lijst met subsidieontvangers in eerste 
instantie niet correct was. Tijdens de raadsinformatiemarkt is toegezegd 
dat er een nieuwe lijst zal worden verstuurd. Zij vraagt of het college de 
gegevens zo transparant mogelijk kan leveren zodat duidelijk wordt of een 
instantie voor het eerst een aanvraag indient en voor hoelang de aanvraag 
wordt toegekend. 
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Kan het college aangeven welke instanties subsidie ontvangen? 

Wethouder Overweg antwoordt dat er structurele en incidentele subsidies 
worden verleend. De structurele subsidies komen jaarlijks terug en dat 
overzicht kan eenvoudig worden aangepast en aangeleverd. Incidentele 
subsidies worden vaak eenmalig verleend en ook daarvan kan een lijst 
worden aangeleverd. Als een subsidie wordt aangevraagd en wordt 
toegekend wordt dit via het collegenieuws bekendgemaakt.

Mevrouw Koetsenruijter zegt dat bij de vorige verordening en bij het 
Fonds Samenlevingsinitiatieven is toegezegd dat de raad jaarlijks een 
overzicht krijgt. Het gaat om het totaalbedrag dat de gemeente reserveert 
voor het verstrekken van subsidies.

Wethouder Overweg zoekt naar een logisch moment om het overzicht aan 
te leveren. Voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven is afgesproken dat er 
een jaarlijkse evaluatie plaatsvindt en dat wordt meestal via de 
raadsinformatiebrief bekendgemaakt. Dat fonds valt niet onder deze 
subsidieverordening. Hij stelt voor dat de subsidies jaarlijks via een bijlage 
in de jaarrekening wordt verantwoord.

De voorzitter constateert dat de overige fracties hiermee kunnen 
instemmen.

Mevrouw Van Eijden vraagt of veel aanvragen worden afgewezen. Er 
wordt een aantal criteria opgesteld waaraan de aanvragers moeten 
voldoen. Wordt wel eens misbruik gemaakt van de subsidie en wordt het 
geld dan teruggevorderd bij de aanvragers?

Wethouder Overweg antwoordt dat weinig aanvragen worden afgewezen. 
De raad wordt daarover niet geïnformeerd. Aanvragen worden afgewezen 
als deze niet voldoen aan de genoemde criteria. De aanvragers zijn over 
het algemeen goed op de hoogte van de subsidiemogelijkheden.
In deze collegeperiode is nog geen misbruik geconstateerd. De 
aanvragers maken een subsidieverantwoording en die wordt door het 
college beoordeeld.

Mevrouw Koetsenruijter vraagt of mensen meer hulp nodig hebben bij 
een subsidieaanvraag dan in het verleden. 

Wethouder Overweg antwoordt dat de gemeente de aanvragers op twee 
manieren faciliteert. Voor een structurele aanvraag kan een meerjarige 
aanvraag worden ingediend. Als er nieuwe aanvragen zijn, begeleidt de 
gemeente de aanvragers. De nieuwe subsidieverordening mag geen 
drempel opwerpen. De meeste subsidieaanvragers hebben al ervaring met 
het aanvragen van subsidies en deze organisaties zijn mans genoeg de 
subsidie op de juiste manier aan te vragen.

De heer Van Halderen zegt dat de tekst van de verordening correct moet 
zijn. In artikel 8 onder punt D worden wijzigingsgronden genoemd. Een 
van die gronden is dat de eigen middelen van de aanvrager worden 
meegeteld. Er zijn stichtingen die werk verrichten voor de gemeente en 
daarvoor een subsidie ontvangen. Er zijn ook stichtingen die daarvoor 
personeel in dienst hebben. Volgens de cao Welzijn moeten werkgevers 
voorzieningen treffen voor eventuele wachtgelduitkeringen. 
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Als de clausule in de verordening zo strak wordt gehandhaafd kunnen 
stichtingen daarmee in moeilijkheden komen. Wordt een toetsing gedaan 
waarvoor de reserveringen zijn bestemd? Hij meent dat deze toetsing 
moet worden vastgelegd in de verordening omdat de verordening in feite 
een wet is. Kan de wethouder deze vragen niet beantwoorden of wil hij dit 
schriftelijk beantwoorden?

Wethouder Overweg zegt dat dezelfde discussie is gevoerd bij het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven. Het betreffende criterium is er bij het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven uitgehaald. Bij dit fonds is de vraag of het gaat 
om een bestemmingsreserve, een gewone reserve of een voorziening. Hij 
zal deze vraag verder uitzoeken en schriftelijk beantwoorden.

Mevrouw Pouwels vraagt of er nog een overlap is met het Fonds 
Samenlevingsinitiatieven en de subsidieverordening. Het subsidiebedrag 
wordt verlaagd en het Fonds Samenlevingsinitiatieven kent geen 
maximum bedrag.

Wethouder Overweg antwoordt dat er een overlap kan ontstaan. Bij de 
subsidieverordening gaat het vaak om structurele subsidies waarbij ook 
om een prestatie wordt gevraagd. Bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven 
heeft de subsidie vaak een aanjaagfunctie. Als eerste wordt vaak 
verwezen naar het Fonds Samenlevingsinitiatieven maar als de aanvraag 
wordt afgewezen en de gemeente het toch belangrijk vindt dat het initiatief 
doorgang krijgt, wordt in sommige gevallen toch een subsidie toegekend. 
De ondergrens voor een subsidieaanvraag is verlaagd omdat er vaak 
goede initiatieven waren die net niet aan het criterium voldeden. Er is wel 
eens overlap maar de gemeente vindt dat niet vervelend.

De heer Van Halderen vraagt of het schriftelijke antwoord nog voor de 
eerstvolgende raadsvergadering komt.

Wethouder Overweg probeert het antwoord maandag 16 januari 2017 aan 
te leveren. Als dat niet lukt zal het antwoord uiterlijk maandag 23 januari 
2017 worden aangeleverd.

De voorzitter resumeert de toezeggingen:
- De subsidies – incidenteel en structureel – worden verantwoord bij de 
jaarrekening.
- Het schriftelijke antwoord op de vraag van de heer Van Halderen komt 
uiterlijk maandag 23 januari 2017.

Afhankelijk van het antwoord van de wethouder zal zo spoedig mogelijk 
worden bekeken of het voorstel als bespreekstuk of als hamerstuk naar de 
raad gaat.

Sluiting De voorzitter sluit de informatieronde om 21.50 uur.
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Verslag: Mevrouw C.J. Velt (DemiSec)
Pers: Afwezig
Publiek: Aanwezig

Agenda Verslag
Opening De Kadernota 2018 van de RUD geeft 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 € 287.933,00 + 
indexering. Raadsrapporteurs RUD: de heren Vos en Sturkenboom.

Kadernota 2018 
RUD Utrecht
22.00 – 22.15 uur

Mevrouw Den Herder vraagt of bekend is bij hoeveel daken asbest is 
aangetroffen. Heeft de gemeente plannen hier iets mee te doen?

Wethouder Van Beurden kan op dit moment geen antwoord geven op de 
vraag over het aantal daken waarbij sprake is van asbest. Binnen de RUD 
is afgesproken dat dit gezamenlijk wordt opgepakt. De eerste stap zal zijn 
het inventariseren van het aantal daken waarbij sprake is van asbest. De 
inventarisatie zal worden gevolgd door een plan van aanpak. Als dit 
bekend is, zal hij ervoor zorgen dat de raad hierover wordt geïnformeerd.

De heer Van Herpen heeft vernomen dat er een ombouwoperatie gaande 
is bij de RUD. Het lijkt erop dat Leusden door deze operatie niet of 
nauwelijks wordt geraakt. Heeft de wethouder ook de indruk dat dit weinig 
financiële gevolgen zal hebben voor Leusden?

Wethouder Van Beurden is voorzichtig met een uitspraak over eventuele 
financiële gevolgen voor Leusden. Alle gemeenten leveren nu een bijdrage 
aan de RUD. Er wordt nu toegewerkt naar een outputfinanciering waarbij 
wordt afgerekend op product. In het raadsvoorstel staat dat er een kleine 
besparing kan ontstaan voor het eind van het jaar. Het is verstandig op dit 
moment de huidige begroting aan te houden. Hij heeft wel het gevoel dat 
de nieuwe manier van werken voor Leusden gunstiger kan uitpakken. 
Leusden is als oud-SBG-gemeente al gewend outputgericht te werken.

Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad. 

Conceptbegroting 
AVU 2018

De conceptbegroting AVU 2018 is voorgelegd aan de deelnemende raden. 
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Raadsrapporteurs 
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AVU: de heer Lonink en mevrouw Den Herder.

Mevrouw Den Herder wil als rapporteur graag een advies geven aan de 
raad. De AVU is een goed functionerend samenwerkingsverband. De 
werkzaamheden zijn met name uitvoerend van aard en staan ten dienste 
van de gemeente. Door de schaalgrootte kunnen betere inkoopafspraken 
worden gemaakt en worden de risico's gespreid. Het conceptprogramma 
en de productbegroting is een goed en duidelijk geschreven stuk waarin 
de wijze van afvalverwijdering en bekostiging, de risico's en financiële 
resultaten worden beschreven. De rapporteurs adviseren de raad het 
besluit over te nemen. Is het mogelijk dat het percentage per kilogram per 
inwoner in de stukken terugkomt? Op die manier wordt duidelijk hoe 
Leusden presteert ten opzichte van andere gemeenten.

Wethouder Overweg antwoordt dat het resultaat in het jaarverslag staat 
vermeld. Wel kan worden bekeken of die informatie toereikend is of dat er 
nog extra informatie gegeven moet worden. Hij begrijpt dat de rapporteurs 
de afvalstromen van restafval beter in beeld willen krijgen. Hij denkt dat dit 
goed zichtbaar wordt in de jaarrekening van de AVU.

Mevrouw Den Herder zegt dat enkele gemeenten geen textielcontainers 
hebben. Is de € 7.000,00 die Leusden jaarlijks investeert in deze 
containers, gerechtvaardigd ten opzichte van hetgeen wordt opgehaald?

Wethouder Overweg antwoordt dat andere gemeenten de containers op 
een andere manier exploiteren.

De heer Boer vult aan dat de gemeente Leusden negentien 
textielcontainers huurt voor een bedrag van ruim € 7.000,00. De huur van 
deze containers wordt doorbelast aan de Kringloop Amersfoort/Leusden. 
In totaal wordt via de containers 134.890 kilo textiel ingezameld. 
Daarnaast houden de goede doelen nog een kwartaalinzameling van 
kleding. Voor de Kringloop is dit een lonende onderneming.

De heer Van Hell vraagt of de containers elders goedkoper gehuurd 
kunnen worden. 

Wethouder Overweg antwoordt dat hij dit zal navragen. De AVU vindt 
kledingcontainers geen corebusiness. Als het goedkoper kan, zal de 
gemeente het ook goedkoper doen.

De heer Van Herpen begrijpt uit de stukken dat mocht het omgekeerd 
inzamelen slagen, de kostenpost voor het restafval lager wordt. De kosten 
voor de PMD-inzameling worden hoger, maar daartegenover staat een 
bijdrage vanuit het Afvalfonds Verpakkingen. Hoe vertaalt zich dat in de 
rekening naar de burgers met betrekking tot de afvalstoffenheffing?

Wethouder Overweg antwoordt dat het geld uit het Afvalfonds 
Verpakkingen rechtstreeks naar de burgers gaat. Daar waar de gemeente 
minder kosten maakt, wordt de afvalstoffenheffing lager.

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

Sluiting De voorzitter sluit de Informatieronde om 22.15 uur.
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