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RV Vaststellen bestemmingsplan Rossenberg
Insprekers

- De heer Doornbos spreekt in over het vullen van het openbaar groen, keuzes voor afwerking 
daken, doelgroepen en woningtypes.

- De heer Lawerman spreekt in over het volbouwen van stukken groen in Leusden. Ook de 
keuzes voor het woningtype vindt hij niet passen bij Leusden.

- De heer Geluk spreekt in namens groot deel omwonenden. Zij willen een positief stemgeluid 
laten horen. Het plan loopt al veel jaren, tijd dat schop in de grond gaat. Verkeersveiligheid is 
nog niet voldoende gewaarborgd in hun optiek.

De raadsleden stellen vragen over het openbaar groen, onderzoek naar asbest, invulling van de 
kavels en afspraken met deelnemende partijen. 

Wethouder Vos stelt dat het plan voldoet aan de uitgangspunten waarmee is begonnen. De 
verhouding openbaar groen en bebouwing is vrijwel gelijk gebleven. 
Wethouder Vos zegt notitie toe met meer detailinformatie over de verhouding groen-bebouwing en 
welke zaken onder groen worden gerekend. 
De heer Doornbos geeft aan ook een berekening over het openbaar groen toe te sturen. 

Advies: alle fracties geven aan dat zij het eerst willen terug leggen in de fractie voordat het advies 
gegevens kan worden. 

RV Aanvraag krediet uitwerking en realisatie IKC Berkelwijk
De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de realisatie van Integraal Kind Centrum (IKC) 
Berkelwijk, hiervoor het investeringsbudget vast te stellen en de financiële middelen ter beschikking 
te stellen. Het voorlopig ontwerp is gereed en heeft de instemming van Voila, de gemeente en de 
klankbordgroep.

Enkele van de punten die de aanwezige raadsleden/fractievertegenwoordigers inbrengen zijn:  
- Is het, gelet op de ontwikkeling van het leerlingenaantal, nog een reëel plan? Wethouder van 
Beurden geeft aan dat er niet voor leegstand wordt gebouwd, maar ook niet voor krapte. Kijkend naar 
de prognoses voor 10 jaar is het nog een reëel plan. Dhr. Eikelenboom (Voila) geeft aan dat de 
taalschool meer kinderen trekt dan verwacht. Deze leerlingen staan ingeschreven bij De Heerd. 
Momenteel wordt uitgegaan van een leerlingaantal van 109 i.p.v. de eerder genoemde 110. 

 - Er wordt 3 ton voorgefinancierd door de gemeente die Voila in 25 jaar terugbetaald. Wordt er rente 
gerekend en is Voila financieel gezond? De wethouder geeft aan dat er 1,6 procent rente wordt 
gerekend. Dhr. Eikelenboom geeft aan dat Voila financieel gezond is. Het college wordt ieder jaar 
door Voila ingelicht over de financiële positie. 

- Oproep goed te kijken naar de duurzaamheid van de buitenruimte. De wethouder geeft aan dat op 
dit punt geleerd is van vorige projecten. Er wordt goed gekeken naar geluid, hittestress en 
waterstress. 
- Oproep goed te letten op dat leerlingen ten alle tijden een plek hebben om te sporten, ook gezien 
een mogelijke renovatie De Korf. De wethouder geeft aan dat er bij een mogelijke renovatie van de 
Sporthal gekeken wordt wat een handig tijdstip is. 

- Vraag of er een inlooppunt voor jongeren kan worden gerealiseerd. Dhr. Eikelenboom geeft aan dat 
er maatschappelijk vastgoed wordt gebouwd en daarbij ook gekeken wordt hoe het gebouw kan 
worden gebruikt voor andere maatschappelijke functies.  Onderwijs heeft daarbij wel de prioriteit. Het 
is een uitdaging binnen de huidige plannen nog ruimte te vinden voor een soort van huiskamer. 
Wethouder Van Beurden geeft aan dat de rol van de gemeente is zorgen dat het gebouw er staat. De 
scholen gaan over wat er kan binnen de school. Als de raad een dergelijk punt wil realiseren moet ze 
daar middelen voor beschikbaar stellen. 

De fracties adviseren tot het agenderen als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 27 
september 2018. 



RV Verlengen beleidskader Sociaal Domein 2017-2018
De raad wordt voorgesteld het beleidskader 2017-2018 met maximaal één jaar te verlengen en het 
college opdracht te geven omtrent een nieuw beleidskader in 2019 voor te bereiden. 

- Dhr. Mülder geeft aan dat hij moeite heeft met paragraaf 7.4 omtrent het verouderde financiële 
overzicht. Wethouder Van Beurden geeft aan dat het hen gaat om het verlengen van de 
beleidskaders, en het financiële overzicht inderdaad verouderd is. Dhr. Mülder oppert de mogelijkheid 
van het vaststellen met uitzondering van de paragraaf 7.4. 

- Mw. Belt vraagt naar het narratief participatief onderzoek naar samenhorigheid.  Wethouder van 
Beurden geeft aan dat zo’n 140 mensen gesproken zijn over hun ervaringen met samenhorigheid in 
het dagelijks leven. Er zullen nog meer Leusdenaren bevraagd worden. 

- Mw. Belt vraagt naar de ontbrekende “specifieke risico’s”. Wethouder van Beurden geeft aan geen 
risico’s te zien. Wel benadrukt hij dat het belangrijk is zo snel aan de slag te gaan met het visietraject, 
in samenwerking met de inwoners. 

- Dhr. Caarels roept het college op een concretere visie te formuleren dan in het huidige 
beleidskader. Visie leidt tot duidelijke afspraken, en geeft de keuze weer van wat wel en wat niet te 
doen.  Wethouder Van Beurden geeft aan dat de vraag “waar wil je heen?” een belangrijke vraag is. 
Het college is bezig met dat verhaal, en denkt na hoe ze de raad daarin mee kunnen nemen. 

- Mw. Dijksterhuis vraagt naar het proces rondom de drie samenlevingsakkoorden. Dhr. Van Beurden 
geeft aan dat het belangrijk is naar de raad toe te schetsen wat het verhaal is en parallel daaraan de 
samenlevingsakkoorden. We willen een wervende visie uitdragen, maar tegelijkertijd zijn er een hoop 
schotten tussen de organisaties waarmee een aantal niemandslanden ontstaan. 

-Dhr. Mülder vraagt wanneer de raad aan zet is. De wethouder antwoord dat hij graag volgende 
kwartaal de raad wil meenemen. Over de vorm (RIB, startnotitie, uitwisseling) wordt nog nagedacht. 
Ook het proces van de samenlevingsakkoorden moet dan geschetst zijn. 

-Dhr. Mülder geeft aan dat het fijn is dat het college hiermee aan de slag gaat, maar verbaasd zich 
over de tijdsplanning. Kan het niet eerder af zijn dan zomer volgend jaar. 
Wethouder Van Beurden antwoord dat het college hierbij samenwerkt met meerdere partijen. Met 
iedereen aan tafel gaan kost tijd. 

-Mw. Van Eijden vraagt wat de cliënt volgend jaar gaat merken van alle grote ambities, o.a. uit het 
CUP. Wethouder van Beurden beloofd dat ze niet niets zullen doen. 

-Mw. Van Eijden geeft aan dat het college vol gaat voor gezondheid en kwaliteitsgerichte toekomst. 
Ze vindt het wenselijk dat daarnaast een nuancering komt die het stukje kwetsbaarheid,  waar we 
allemaal mee te maken hebben, onderkent. Ze roept het college op ook de kwaliteit van sterven te 
respecteren in het beleid.   

De fracties adviseren tot agenderen als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 27 september. 

Toezeggingen: 
-  Wethouder Van Beurden zegt toe binnenkort (uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar) met de 
processtappen omtrent de samenlevingsakkoorden te komen. 

Vanwege het uitvallen van de opnameapparatuur is het bovenstaande uitgebreider uitgewerkt. Een 
geluidsopname van mindere kwaliteit dan gebruikelijk  is beschikbaar.



RV Voorbereidingskosten ruimtelijke projecten
Enkele van de punten die de aanwezige raadsleden/fractievertegenwoordigers inbrengen zijn:  

-  Wat gebeurt er als het college meer projecten wil starten dan binnen de hier voorgestelde kaders 
kan? Wethouder Vos geeft aan dat het college dan bij de raad terug komt. 

- Is de aanvraag rondom Mastenbroek 2 niet voorbarig? Wethouder Vos geeft aan de verkoop elders 
in Leusden goed gaat en dat het college in deze gunstige tijd alvast de voorbereidingen treft op 
bouwen op Mastenbroek 2. 

- De economie kent pieken en dalen. Loopt de gemeente na dit besluit financieel risico als het minder 
gaat? Wethouder Vos geeft aan dat het een gecalculeerd risico is. In het negatieve scenario moet de 
gemeente de gemaakte voorbereidingskosten  als verlies nemen. Dat risico was er voorheen ook. In 
het nieuwe scenario wordt het risico toegekend aan de projecten. 

Advies: alle fracties geven aan dat zij het eerst willen terug leggen in de fractie voordat het advies 
gegevens kan worden. 

RV Kaderbrief 2019
Enkele van de punten die de aanwezige raadsleden/fractievertegenwoordigers inbrengen zijn:  
- Waarom zijn de financiële cijfers rondom de ontwikkelingen De Korf niet meegenomen? Wethouder 
Vos geeft aan dat het college transparant wil zijn, ook rondom De Korf. De recente ontwikkelingen 
rondom De Korf zijn om die reden geagendeerd voor de behandeling van de Kaderbrief. 

- Kan het college de raad een “tool” in handen geven om te kunnen sturen op de formatie? 
Burgemeester Bouwmeester geeft aan dat wat het college nu presenteert gezien wordt als 
noodzakelijk. Dhr. Overweg ziet graag een lijst van ambities gekoppeld aan formatie, of een andere 
tool waar de raad mee kan sturen. Dhr. Genders ziet graag een onderbouwing van de claim dat er 
geen overtolligheid is. 

- Waarom wil het college nu onderzoek te doen of het vervroegen van de duurzaamheidsambitie 
mogelijk is?  Wethouder van Beurden geeft aan dat het college duurzaamheid belangrijk vindt en de 
technische ontwikkelingen nauw wil volgen om vlot de ambitie te halen; of dit nu in 2029, 2030 of 
2032 is. 

- Is het monitoringsinstrument gericht op het financiële plaatje of ook breder te gebruiken is, 
bijvoorbeeld als instrument waarmee burgers kunnen volgen wat hier gebeurt?  Wethouder Vos en 
wethouder Van Beurden geven aan dat het monitoringsinstrument zowel een financieel helder beeld 
moet schetsen alsook een inhoudelijk beeld moet schetsen van hoe het gaat. Er wordt nog 
nagedacht over goede indicatoren die voor raad en inwoners helder zijn. 

- Zijn er subsidiepotjes die we, mogelijk in samenwerking met Amersfoort, kunnen aanvragen binnen 
het sociaal domein? De wethouders geven aan dat er goed gekeken wordt naar welke subsidies 
beschikbaar zijn en dat hiermee opgetrokken wordt met de regio Amersfoort. 

- Wat is de positie van de raad bij de samenlevingsakkoorden? Wethouder Van Beurden geeft aan 
binnenkort naar de raad te komen met een proces omtrent de samenlevingsakkoorden. Dat is zijn 
inziens ook een goed moment om de rol van de raad daarbij te bespreken. Planning is dat voor 
volgend jaar zomer in ieder geval het voorontwerp van de samenlevingsakkoorden af moeten zijn. 

Toezeggingen: 

- Burgemeester Bouwmeester zegt toe te onderzoeken of het mogelijk is de raad iets aan te reiken 
waarmee  gestuurd kan worden op formatie. 



Uitwisseling
Raadsconsultatie duurzaamheidscenario De Korf

Wethouder Kiel presenteert naar aanleiding van her rapport Haalbaarheidsanalyse MFA De Korf een 
vijftal scenario’s. Voorkeursscenario is het Duurzaamheidsscenario. 

De heer Sciortino, beheerder van De Korf, is aanwezig bij de behandeling en geeft aan dat hij niet 
veel heeft toe te voegen en dat hij zich kan vinden in het voorkeursscenario. Het uit elkaar halen van 
gebruiksfuncties zou hem ruimte geven, zodat niet voor elk gymklasje personeel aanwezig moet zijn. 

De heer Oeben, voorzitter van De Tuin, is aanwezig. Hij geeft aan dat hij verrast was met deze 
ontwikkelingen. De Tuin is minimaal betrokken. Dhr. Oeben is blij dat er iets wordt ondernomen. Bij 
de Tuin vragen onder andere de luchtbehandeling nodig om aandacht. Hij denkt graag mee. 

Voorzitter Hamershof hecht aan de waarde van de Korf. Exploitant heeft zaakjes perfect voor elkaar. 
Hij geeft aan het jammer te vinden als De Korf niet kan aansluiten bij de mooie sfeer waar nu hart 
aan gewerkt wordt in de Hamershof. 

Wethouder Kiel zegt toe De Tuin voortaan actief te betrekken. 
Wethouder Kiel zegt memo toe over de noodzaak van sporten en bewegingsonderwijs in relatie tot 
de voorzieningen in de Korf. 
Wethouder Kiel zegt toe in een later stadium terug te komen op het aansprakelijkheidsvraagstuk.

Vervolg: de kaderbrief die op 13 september wordt besproken, bevat nog geen financiële doorrekening 
van de mogelijke scenario’s inzake MFA De Korf. 
In de volgende raadscyclus zal raad een voorstel ter besluitvorming ontvangen (informatieronde van 
18 oktober en gemeenteraad 8 november. 


