
Terugblik informatieronde 12 
oktober
RV Peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (vve)
Per 1 januari wijzigt het stelsel voorschoolse voorziening. Deze beleidsnotitie 
peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (vve) heeft als doel in de 
gemeente Leusden een toekomstbestendig beleid voor de uitvoering en financiering 
van peuteropvang en vve te realiseren, waarbij alle peuters toegang hebben tot een 
kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening. 

Kernpunten uit de beraadslaging zijn: 
- De in de beleidsnotitie genoemde 18 procent van de peuters die geen gebruik 
maken van een vorm van peuteropvang of voorschoolse opvang levert vragen op. Is 
dit in vergelijking tot de regio een groot of klein aantal, wat is de samenstelling van 
die groep, en kan er bedacht worden hoe die 18 procent wel te bereiken is. 
Anderzijds; is het eigenlijk wel problematisch wanneer er niet gekozen wordt voor 
reguliere peuteropvang en houden ouders daar vrijheid in met deze beleidsnotitie. 
- Vraag over op welke wijze wordt gemonitord wat de uitkomst is van dit beleid. 
Wethouder van Beurden zegt toe dat die monitoring er zal zijn, onder andere door 
ieder jaar gesprekken te voeren tussen gemeente, GGD, aanbieders, en 
basisscholen (voor de doorgaande leerlijnen) om te kijken of het aanbod het goede 
effect heeft. 
Advies: De fracties beraden zich, uiterlijk 24 oktober laten zij weten of het bespreek 
of hamerstuk is voor raadsvergadering van 2 november

Kredietaanvraag reconstructie kruising Groene Zoom/ Noorderinslag  
Het aantal verkeersbewegingen op en rond de kruising Groene Zoom/Noorderinslag 
is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zonder reconstructie is het op termijn niet 
langer mogelijk de voetganger, het fietsverkeer en het openbaar vervoer op de 
kruising prioriteit te geven. Het college vraagt middels het raadsvoorstel in te 
stemmen met de reconstructie en met het uitvoeringskrediet. 

Vanuit de raad zijn met name vragen gesteld over tijdsduur en termijnen waarin het 
plan gerealiseerd zal worden. Om verkeershinder te voorkomen wordt bij de 
uitvoering wordt rekening gehouden met overige verkeersmaatregelen. 
De wethouder geeft aan dat in het kader van het Mobiliteitsplan 2018 een onderzoek 
naar de uitvalswegen wordt meegenomen. 
De fracties adviseren om het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raad. 

RV Vaststelling bestemmingsplan Leusden-Zuid
In Leusden Zuid en Tabakssteeg gelden momenteel verouderde 
bestemmingsplannen die moeten worden vernieuwd. Met de vernieuwing van het 
bestemmingsplan wordt de regelgeving afgestemd op de andere woongebieden in de 
gemeente Leusden. De huidige verouderde regelingen worden flexibeler, waardoor 
omgevingsvergunningen efficiënter kunnen worden verleend. De raad wordt 
gevraagd het bestemmingsplan Leusden-Zuid gewijzigd vast te stellen

Kernpunten uit de beraadslaging zijn: 
- Wat gebeurd er met het onderdeel tabakssteeg waar de bestemming groen deels 
wordt uitgehaald. Er wordt geantwoord dat de situatie blijft zoals het nu is. Dit 



bestemmingsplan is een actualiseringsplan, wat betekent dat de werkelijke situatie 
wordt bestemd. Dit leidt dus ook niet tot planschade. 
Advies: De fracties beraden zich, uiterlijk 24 oktober laten zij weten of het bespreek 
of hamerstuk is voor raadsvergadering van 2 november

RV Programmabegroting 2018 (Vz: Roskam)
Aan de hand van de begrotingsapp hebben de fracties voornamelijk technische 
vragen gesteld. 
Algemene opmerkingen:

- Omdat vanaf 2018 een andere begrotingssystematiek is gehanteerd staan 
kolommen diverse posten op “nul” vanaf 2017. De raad ontvangt de 
omnummeringtabel om te kunnen nalopen waar posten zijn ondergebracht. 

- Doelbeschrijvingen zijn nog steeds vaag en niet smart genoeg. 
- In de Septembercirculaire staan weinig veranderingen 
- Op basis van het nieuwe regeerakkoord verwacht wethouder Dragt een groter 

eindresultaat te bereiken, maar het wordt nog doorgerekend.

Domein Leefomgeving:  
- Namens de klankbordgroep groenonderhoud heeft de heer  Lawerman de 

bevindingen toegelicht. De resultaten van de nieuwe enquête onder inwoners 
zal de heer Lawerman na afronding toesturen. 

- Naar aanleiding van de inbreng van de heer Laverman informeert de heer 
Genders naar het effect van de maatregelen in het beheer openbaar groen. 
Wethouder Overweg stelt voor dit in een uitwisseling te agenderen. 

Domein Bestuur: 
- Bij dit domein is stilgestaan bij de ambities van Samenleving Voorop. 

Burgemeester Bouwmeester geeft aan dat hij Samenleving Voorop gaat 
evalueren de uitkomsten zal hij presenteren aan de (nieuwe) raad. 

Domein Samenleving:  
- Uitwerking van het amendement innovatieve jeugdzorg bij de kadernota kon 

niet meer worden opgenomen in deze begroting. Wethouder Overweg 
verwijst naar bijeenkomst over transformatie jeugdhulp op 26 oktober. 

- Gevolgen nieuwe regeeerakkoord voor locaal beleid sociaal domein zijn nog 
niet bekend. Informatie hierover volgt. 

- Toename bijstandsafnemenrs in relatie tot terugval in aantal reintegratie 
voorzieningen kan deels verklaard worden door groei van het aantal 
statushouders. Wethouder Overweg zal dit nader toelichten. 

Domein Ruimte:    
- Het onderdeel fietsen komt er karig van af. Wethouder Van Beurden verwijst 

naar een startnotitie die wordt voorbereid. 
- Uitwerking besluitvorming Hart van leusden zit in najaarsnota. 
- Inspanningen om locale economie te stumulieren. Wethouder Dragt geeft aan 

dat college inzet op het in evenwicht houden van het aantal werkplekken en 
voorkomen dat bedrijven uitwijken als gevolg van beperkte ruimte voor groei 
in Leusden. 

Overige onderwerpen: 
- Overheadpercentage van 104,40% wordt gehanteerd is als rekensystematiek.
- Meer vragen over ambities ICT in relatie tot het vastgestelde informatieplan. 
- Het volgende medewerkers tevredenheidsonderzoek wordt gehouden in 2018 

na verhuizen naar het Huis van Leusden. 
- Beleggingsvolume neemt toe als gevolg van verkopen bij Biezenkamp. 

De fracties adviseren dit als bespreekstuk te agenderen voor de raad. 


