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RV Vaststellen bestemmingsplan Hamersveldseweg 54
Aangemeld om deel te nemen: 

 de heer Zijp - koppeling met welstandsnota en historisch bouwlint; korte 
ondersteunende presentatie staat op GO. 

 de heer Beets – gaat in op integrale afweging ruimtelijke plannen. Hij geeft 
elementen voor mogelijke motie aan. 

 Verder aanwezig: de initiatiefnemer). 

De aanwezige raadsleden stellen vragen over de wijze waarop omwonenden zijn betrokken, 
de rol van de ARK in relatie tot de Historische Kring, de footprint van het gebouw, het 
dorpsgezicht en over de verhouding wonen-detailhandel. 

Afronding
 Advies bespreekstuk in raad van 8 november. 
 Toezeggingen: 

Brief van aanwonende De Egger aan omwonenden De Egger kan raad inzien.

RV Verlengen beleidskader Sociaal Domein 2017-2018
Behandeling vindt plaats in volgorde van de domeinen en programma’s zoals vermeld in de 
begrotingsapp. 

- Domein bestuur
- Domein Leefomgeving
- Domein Samenleving
- Domein Ruimte
- Overhead
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
- Paragrafen 
- Financiële begroting 

Afronding
 Advies bespreekstuk
 Door afwezigheid van de toegewezen plv.griffier ontbreekt nadere informatie. 

Uitwisseling Sociaal Domein

Wethouders Kiel en Van Beurden geven presentatie over de kostencomponenten en 
maatregelen. In 2017 had Leusden voordeel van het solidariteitsprincipe. In 2018 valt dit 
voordeel lager uit. Daarom is er een tekort ontstaan op ingekocht/begroot bedrag.
Het structureel tekort Sociaal Domein, 8 ton, moet worden teruggebracht. Blijven uitgaan 
van een budget van 5.7 miljoen is niet reeel; structureel dekken om een solide begroting te 
kunnen overleggen.

Kosten voor leusden prognose 2018. 
Enkelvoudige psychologische hulp verdubbelt dit jaar. De kosten voor maatregelen dyslectie 
zijn aan het dalen, hieruit blijkt dat de maateregel poortwachter dyslectie werkt. 
Bij opvoed- en opgroeihulp heeft Leusden te maken met een lichte stijging. 
Hoog specialistische hulp daalt in 2018.   



College gaat met ketenpartijen werken aan jeugdvoorzieningen basis infrastructuur, 
preventie, eerstelijns en specialistische zorg. Bij de nieuwe ronde aanbestedingen wordt 
vaker verantwoordelijkheid gelegd bij de aanbieders. Dit is een soort transformatie. Het doel 
is het jeugd- en jongerewerk impuls geven.
Focus ligt verder op de eerstelijns zorg. Leusden is samen met Amersfoort koploper in de 
kosten voor enkelvoudige psychologische zorg. Voor oplossing kijkt college in de keten en 
in regio.

Wat wordt komende tijd opgepakt voor het Sociaal Domein?
1. Financiele lijn
2. Visie-lijn (nieuw beleidskader): rondom thema’s waar Leusden door wordt 

gekenmerkt, eenzaamheid, dementie manteldzorg, mensen met verwardgedarg en 
beschermd wonen. 

3. Regie en ketensamenwerking – partners willen graag samen aan de slag, middels 
samenlevingsakkoorden. Nog op zoek naar regisseur. In februari 2019 kwantificering 
van de potentiele maatregelen. 

Samenlevingsakkoorden

Drie aandachtsgebieden: Agenda + inzet + commitment. 
Doen waar je aan toe bent.
Doe wat goed is voor de opgave.
Houd het simpel. 
Focus op kwaliteit van het samenwerkingsproces.

College gaat facilitator werven, die als onafhankelijk procesregisseur optreedt.
Presentatie voorjaar 2019 in uitwisseling over alle 4 de opgaves/samenlevingsakkoorden. 


