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Agenda
Opening De voorzitter opent de Informatieronde om 20.30 uur. De 

Rekenkamercommissie geeft een toelichting op het onderzoek Digitale 
veiligheid van de gemeente Leusden. De rapportage is als beveiligde, 
vertrouwelijke rapportage aangeboden. Hij vraagt de aanwezigen of zij 
akkoord gaan met het besloten deel van de vergadering. Iedereen is 
daarmee akkoord. 

Onderzoek 
Rekenkamercommis
sie Digitale 
veiligheid
20.30 - 21.00 uur

Er is een besloten vergadering geweest. Het openbare deel gaat over het 
Rekenkamerrapport.

De heer Van den Brink zegt dat het college alle aanbevelingen van de 
Rekenkamer overneemt. Hij vraagt of het college ook de halfjaarlijkse 
controle overneemt.

De heer Van Dort antwoordt dat de Rekenkamercommissie elke twee jaar 
een controle uitvoert.

Wethouder Overweg antwoordt dat de gemeente nu bezig is met het 
schrijven van het beveiligingsinformatieplan. Het is belangrijk dat dat 
gebeurt, maar er zijn kosten mee gemoeid. ICT is al een dure klus. Als de 
raad de halfjaarlijkse controle belangrijk vindt, zal het college het 
overwegen. Hij zegt toe dat het antwoord volgt.

De heer Piersma wil graag een betere uitleg over de reikwijdte van de 
functionarissen die zijn aangesteld.

De heer Luchtenburg antwoordt dat de CEO zich bezighoudt met 
informatiebeleid. Die functionaris was er al en hij brengt samenhang in 
alles wat de gemeente met ICT doet. De CEO blijft en de CSO houdt zich 
bezig met de veiligheid.

De heer Piersma vraagt of dat gaat om informatiebeveiliging of breder.

De heer Luchtenburg antwoordt dat het om een veiligheidsplan in de 
breedte gaat. Het gaat bijvoorbeeld ook om privacy en datalekken.
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De heer Mülder vraagt hoe het college de raad hierbij wil betrekken. Is dat 
bij het jaarlijkse heronderzoek? Larikslaan2 valt buiten het onderzoek; in 
hoeverre wordt daar onderzoek naar gedaan? De derde vraag is in 
hoeverre de gemeente Leusden verantwoordelijk is voor de 
informatieveiligheid van Larikslaan2. De laatste vraag gaat over de rollen 
en verantwoordelijkheden. Wie doet wat en hoe actueel houdt de 
gemeente dat?

Wethouder Overweg antwoordt dat de raad betrokken wordt bij de 
vaststelling van het plan en dan wordt duidelijk wat het college aan de 
raad laat weten. Over een datalek wordt de raad altijd ingelicht. Het 
college is met Larikslaan2 in gesprek over de mate van autonomie en 
samenwerken betreffende ICT. De gemeente geeft advies en doet testen 
om te kijken hoe veilig Larikslaan2 is.

De heer Luchtenburg antwoordt dat er wel een procedure is voor in 
dienst en uit dienst, maar dat gaat niet altijd goed. Soms zitten er mensen 
in de e-mailbox die al uit dienst zijn. De procedure is niet sluitend.

De heer Mülder vraagt of het gaat om de toegang tot bepaalde systemen.

De heer Luchtenburg antwoordt dat dat een onderdeel is dat is 
opgenomen in het veiligheidsplan.

De heer Van den Brink vraagt of er één systeem komt als Larikslaan2 en 
de gemeente samengaan.

Wethouder Overweg antwoordt dat de systemen nu gescheiden zijn; 
sommige delen worden samengedaan. Het meeste is web-based. 
Larikslaan2 en de gemeente kunnen dingen samendoen, maar de 
gemeente kan meer deskundigheid inzetten. Larikslaan heeft namelijk 
maar één of twee medewerkers ICT. Het gaat erom dat beide aan de 
buitenkant dicht zitten. 

De heer Genders vindt het raadsvoorstel een beetje cryptisch. Je kunt het 
lezen alsof een selectie van de adviezen van de Rekenkamercommissie 
wordt opgenomen.
 
Wethouder Overweg antwoordt dat alle aanbevelingen worden 
overgenomen. Het is een voorstel van de raad aan het college.

De griffier vult aan dat het rapport van de Rekenkamercommissie ter 
besluitvorming voorligt. De raad kan een amendement indienen als die het 
anders wil.

De heer Piersma vraagt of het een succes is voor de 
Rekenkamercommissie.

De heer Van Dort antwoordt dat de Rekenkamercommissie niet uit is op 
haar eigen succes. Het is nuttig dit te onderzoeken en de gemeente een 
spiegel voor te houden. 

De voorzitter vat samen dat het een hamerstuk wordt en het amendement 
volgt.
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Sluiting De voorzitter sluit de Informatieronde om 21.10 uur.
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Agenda Verslag
Opening De voorzitter opent de Informatieronde om 21.11 uur. De 

Rekenkamercommissie geeft een 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.

Onderzoek 
Rekenkamercommis
sie Kwaliteit van de 
beleidsinformatie
21.00 - 21.30 uur

De heer Van Dort neemt aan dat het een helder rapport is, waarop hij 
geen toelichting hoeft te geven.

De heer Lensselink vraagt naar de aanbeveling dat een volgsysteem 
nuttig zou zijn. Als uit een raadsbesluit acties volgen, moeten die 
genoteerd worden in een volgsysteem. Het college zegt dat het optuigen 
van zo een systeem niet past bij Leusden. Klopt het dat een volgsysteem 
zo groot is?

De heer Van Dort antwoordt dat het gaat om afspraken van evaluaties. 
Het gaat niet om doelen of effecten. Als er een evaluatie wordt 
afgesproken, is het geen inspanning om het op te nemen in de 
langetermijnagenda.

De heer Lensselink vraagt wat er op een volgsysteem tegen is.

Wethouder Van Beurden antwoordt dat het college het geen goed idee 
vindt om een apart systeem op te tuigen. De planning-en-controlcyclus en 
de langetermijnagenda zijn er al. Als het gaat om het opnemen in de 
agenda, dan kan dat.

De heer Piersma merkt op dat je volgsystemen op verschillende manieren 
kunt uitleggen, bijvoorbeeld tijdens een overleg van de raad. Dat is ook 
een volgsysteem. Advies 7 gaat erover om ervoor te zorgen dat de 
gemeente de doelen en effecten helder beschrijft. Alleen dan kun je ze 
volgen. Vervolgens gaat het over de Samenleving voorop en dan raakt hij 
de draad kwijt. Wat is de samenleving en wat doet de gemeente? Als de 
samenleving het kan, dan doet zij dat. Als de samenleving het niet dan, 
dan wil de gemeente ruimte bieden. De gemeente stuurt op hoofdlijnen. 
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De raad beperkt zich tot een verantwoording op doelen en effecten. De 
wethouder bepaalt hoe men het doet en laat de raad kijken of het voldoet. 
Dan moet de wethouder toch juist die aanbeveling steunen? De raad 
bemoeit zich niet met details, maar een volgsysteem is toch een prachtige 
manier om de voortgang te meten?

Wethouder Van Beurden antwoordt dat hij het net zo ziet als de heer 
Piersma. Hij wil met de Samenleving voorop partners zoeken en ruimte 
aan de voorkant bieden. 

De heer Piersma begrijpt dat de gemeente de weg ernaartoe vrij wil 
hebben voor partijen, maar hij wil duidelijk hebben wat de gemeente wil 
bereiken. Als je geen doel hebt, kom je altijd aan of juist nooit. Geef 
partijen een doel en effect mee en geef hun de ruimte. Voordelen zijn dat 
de raad kaderstellend is en het college de ruimte heeft om uit te voeren.

Wethouder Van Beurden antwoordt dat het al zo werkt. Het college komt 
vaak bij de raad met doelen en ambities. Het verschil zit in de mate van 
concreetheid van de ambitie waarmee je de samenleving ingaat. De 
wethouder wil niet altijd vooraf concrete doelen en effecten formuleren, om 
niet in een keurslijf terecht te komen. Het college komt al vaak met kaders 
en visie naar de raad en daarna met kredieten en voorbereidingsplannen 
voor een besluit. De grens ligt bij te vroeg te concreet met doelen de 
samenleving te benaderen. 

De heer Piersma merkt op dat de Rekenkamercommissie de aanbeveling 
niet voor niets doet. De conclusie is dat de raad in voorstellen geen doelen 
of richting stelt. Hij vraagt de Rekenkamercommissie hoe zij denkt over de 
kaderstellende rol van de raad.

De heer Van Dort heeft gekeken naar een aantal raadsvoorstellen en 
heeft met drie raadsleden besproken. De sporthal, het monumentenbeleid 
en de kadernota GGD zouden helderder en concreter kunnen in doelen en 
effecten. Er was geen case met de Samenleving voorop.

De heer Mülder sluit zich aan bij de heer Piersma. Er ontstaat verwarring 
door AMORE-doelen. Dat zijn eigenschappen die je toedicht aan visies. 
Een visie hoeft niet SMART te zijn, maar als je meer dingen wilt, moet het 
SMART zijn. De gemeente Barneveld is verder met aanbeveling 5. Hij wil 
graag weten waar hij die informatie kan vinden.

Mevrouw Meijboom stuurt de raad de link van de langetermijnagenda in 
Barneveld. 

De heer Lensselink merkt op dat het college de aanbeveling om 
concretere doelen te stellen niet overneemt. Hij vraagt of het college de 
rest van de aanbevelingen wel overneemt. 

Wethouder Van Beurden antwoordt dat hij bezig is het format aan te 
passen. Hij wil niet verzanden in bureaucratie om doelen en effecten te 
verzinnen. Waar het kan, zal hij zo concreet mogelijk zijn. Hij wil beslist 
niet de term ‘alle’ opnemen, omdat het dan ook in elk raadsvoorstel moet. 

De heer Lensselink merkt op dat in de aanbevelingen staat om in elk 
voorstel een plan van aanpak en een tijdsplanning op te nemen.
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Wethouder Van Beurden antwoordt dat het college dat vanuit het 
bestuursprincipe Samenleving voorop niet wil. Maar het gebeurt wel in 
uitvoeringsplannen.

De heer Mülder zegt dat je ook voor de samenwerking een plan van 
aanpak kunt maken.

Wethouder Van Beurden zegt dat het college ruimte wil om te kijken welk 
raadsvoorstellen concreter zijn te maken en welke niet. De aanbevelingen 
gaan daarin heel ver. Hij wil niet met doelstellingen de samenleving in als 
hij de samenleving nog niet heeft gesproken.

De heer Van den Brink stelt voor dat als de wethouder geen doelen wil 
stellen, hij dat kan aangeven in het voorstel, samen met de reden waarom 
niet.

Wethouder Van Beurden vindt dat een prima suggestie.

De heer Piersma merkt op dat de wethouder enkele keren heeft 
gesproken over ambities. Als er een ambitie is geformuleerd, dan moet 
daar iets mee. Dat is een fuik. Het interessante van de aanbevelingen is 
dat zij doorvragen op wat de raad eigenlijk doet. Welk deel kan de 
samenleving bereiken, welk deel niet en op welk deel moet de gemeente 
zelf acteren? Maar als je dan acteert en je hebt geen doel en effect, wat 
doe je dan? Als de raad alleen ruimte geeft, is de raad eigenlijk niets 
waard. Voor alles wat de gemeente doet, heeft de raad een 
verantwoordelijkheid.

Wethouder Van Beurden zegt dat hij die verantwoordelijkheid deelt. Het 
college verantwoordt zich aan de raad door de planning-en-controlcyclus, 
de risicomonitor, monitor sociaal domein, de verdiepingsavonden en 
onderzoek. Alles wordt gevolgd. Hij kijkt er niet somber tegenaan. Hij is 
waaks omdat hij geen bureaucratie op wil tuigen waar het niet hoeft, maar 
hij wil kijken of hij goede maatschappelijke ambities kan invullen.

De heer Piersma merkt op dat de wethouder de raad uitnodigt om te 
volgen, maar de raad moet kaders stellen. En het rapport van de 
Rekenkamercommissie steunt hem in die gedachte.

Wethouder Van Beurden vindt dat de raad dat moet doen op de 
momenten waarop dat hoort.

De voorzitter vat samen dat het een debatonderwerp wordt.

Sluiting De voorzitter sluit de Informatieronde om 21.34 uur.
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Agenda Verslag
Opening De voorzitter opent de Informatieronde om 21.35 uur. Dit agendapunt 

betreft behandeling zonder onderliggend raadsvoorstel. De raad krijgt 
toelichting bij de informatiebrief over de Risicomonitor Grondbedrijf.
 

Risicomonitor 
Grondbedrijf
21.30 - 22.30 uur

De heer Mülder wil graag een kaartje met de adressen, omdat dat 
prettiger leest. Hij heeft de informatiebrief met veel plezier gelezen. De 
Buitenplaats moet voor augustus 2017 een nieuwe bestemming hebben. 
Hij vraagt wat het risico is als dat niet lukt. En hij wil weten wat de plannen 
zijn voor het U-blok ten aanzien van het eigendom.

Wethouder Dragt antwoordt dat als de provincie het inpassingsplan 
publiceert, de gemeente niets meer met de Buitenplaats kan. In het 
ontwerpbestemmingsplan geeft de provincie de Buitenplaats de 
bestemming groen. De waarde van groen is laag; voor de Buitenplaats 
geldt dan een waarde van € 100.000,00. Nu is de boekwaarde € 3,7 
miljoen, waarvan € 1,6 miljoen in het grondbedrijf apart is gezet. De 
resterende waarde is nu € 2,1 miljoen. Het college stuurt voor juni 2017 
een ontwerpbestemmingsplan voor de Buitenplaats om te voorkomen dat 
de bestemming groen wordt. 
Het U-blok is eigendom van de gemeente en er is een overeenkomst met 
de projectontwikkelaar Heijmans dat die het U-blok overneemt. Er geldt 
wel een concerngarantie. Dat betekent dat als het hele concern Heijmans 
niet meer bestaat, er dan een probleem is voor de gemeente.
Een kaartje met adressen wordt toegezegd.

De heer Mülder vraagt wanneer de verkoop plaatsvindt.

Wethouder Dragt antwoordt dat de verkoop na vijf jaar plaatsvindt. 
Wanneer er snellere ontwikkelingen zijn, dan kopen zij het eerder. De 
verplichting om het door te verkopen ligt bij Heijmans.

De heer Van den Brink heeft aanvullende opmerkingen over de 
Biezenkamp. Op dit moment is de kans reëel dat de panden eerder 
worden verkocht aan een belegger. Hij wil daar graag meer informatie 
over. Verder hebben bewoners bezwaar gemaakt tegen het L-blok, de Lidl. 
Er bestaat een risico dat de lagere beeldkwaliteit van het U-blok niet 
hersteld kan worden. Hoe groot is dat risico?
Wethouder Dragt is niet de persoon om informatie te geven over 
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onderhandelingen. Heijmans is bezig met mogelijke kandidaten en als dat 
aan de orde is, dan gaat de gemeente daarin mee. Het is geen strategisch 
vastgoed dat de gemeente vast wil houden. 
De projectleider Biezenkamp kan vragen over de Biezenkamp 
beantwoorden. Spreker kan wel melden dat er een bezwaarschrift tegen 
het L-blok is. Het verzoek is of het laatste stuk wit gemaakt kan worden. 
Technisch is dat niet onmogelijk. 

De heer Van den Brink leest in de stukken dat de verkoop in het 
Valleipark minder goed verloopt. Ook worden bewoners vroegtijdig bij de 
plannen betrokken. Hij vraagt zich af welke plannen zo zijn veranderd dat 
de bewoners dat voor elkaar hebben gekregen.

Wethouder Dragt antwoordt dat dat te maken heeft met de 
ontsluitingsweg. In het oorspronkelijk plan loopt de hoofdweg met een 
slinger door de wijk. Het voordeel is dat de snelheid van het verkeer daalt, 
maar een nadeel is dat veel verkeer door de wijk gaat. Daarom hebben 
bewoners gevraagd om minder bochten.

De heer Tuitert antwoordt dat de verkoop vrij voorspoedig verloopt.

Wethouder Dragt vult aan dat nog niet alles in de verkoop is. Fase 2 komt 
later op gang.

Sluiting De voorzitter sluit de Informatieronde om 21.50 uur.
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