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RV Wijziging APV Leusden art 2:79 Woonoverlast
De raad wordt voorgesteld de APV te wijzigen naar aanleiding een aanpassing van de Wet 
aanpak woonoverlast. De wet maakt nu mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de 
bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen 
op te leggen aan de overlastgever.

De raad heeft veel vragen over de wijze waarop de maatregel uitgevoerd gaat worden. 
Burgemeester geeft aan deze maatregel concreet in te zetten als laatste mogelijkheid. De 
maatregelen is met name gericht op koopwoningen omdat daarvoor tot nu toe instrumenten 
ontbraken om in te grijpen. Bij huurwoningen zullen ook eigenaren aangesproken kunnen 
worden. Het is een tijdelijke maatregelen die meerdere malen opnieuw opgelegd kan 
worden. 
Burgemeester werkt aan convenant met partijen, met daarin een passend model voor 
controle op bevoegdheid van burgemeester. De raad zal hierover via 
fractievoorzittersoverleg worden geïnformeerd. 
De problematiek rond overlastgevers is relatief groot, op dit moment spelen 15 casussen. 
De burgemeester besluit zelf tot het opleggen van de maatregel. Bij het oppakken van deze 
nieuwe taken is ondersteuning in het taakveld OOV van groot belang. De uitbreiding op 
formatie OOV is niet in het raadsvoorstel beschreven. 

Afronding
 Advies: bespreekstuk
 TOEZEGGINGEN: 

- Concept-beleidsregels worden nagestuurd. (griffie: staat op GO)
- Als APV is ingevoerd treedt burgemeester in overleg met fractievoorzitters over 

hoe de raad wordt meegenomen.

RV Kredietbesluit 2e en 3e fase Hart van Leusden
De raad wordt voorgesteld het resterende krediet van € 2.737.000 beschikbaar te stellen 
voor uitvoering, plankosten en toezicht van de tweede en derde fase van de herinrichting 
van het openbare gebied van de Hamershof, alsmede de aanleg van de verkeersontsluiting 
van het gebied en de bijkomende plankosten. Op 21 september 2017 heeft de raad een 
aantal randvoorwaarden gesteld waaraan voldoen moet worden voordat de raad een besluit 
neemt over het resterende krediet. Met dit raadsvoorstel geeft het college aan dat aan die 
voorwaarden is voldaan en vraagt het college om het benodigde krediet om fase 2 en 3 in 
gang te zetten.

De aanwezigen stellen vragen over: 
- De initiatieven voor in de buitenrand. De wethouder geeft aan dat functiemenging in de 
buitenrand wordt gestimuleerd. Het is echter lastig aan te geven of de eigenaren van de 
panden met initiatieven komen. Waar interesse en ideeën zijn is de gemeente hierin 
welwillend. 
- Waarom er tijdelijke bestrating wordt aangelegd en op welk niveau. Vanwege schade als 
gevolg van de bouwwerkzaamheden. De tijdelijke bestrating wordt niet overal op het 
uiteindelijke niveau gelegd. Er is een optie genomen op de natuurstenen. In het gehele 
gebied zal dezelfde kwaliteit steen worden gebruikt. 
- Of de bouw van de buitenruimte aansluit bij het renoveren van de gevels van de 
winkelpanden. De wethouder geeft aan dat er vanaf september tot en met november 
gewerkt wordt aan de gevels. Dat sluit aan op de planning van de buitenruimte.  Albert Heijn 
zal in ieder geval de passage opknappen. Ze denken nog na over het opknappen van de 
gevels. 



- Of er rekening gehouden wordt met prijsstijgingen. In de eerste fase zijn nog geen 
prijsstijgingen, maar dat er prijsstijgingen zullen zijn bij de aanbestedingen van de 2e en 3e 
fase valt te verwachten. 

Afronding
 Advies: bespreekstuk
 TOEZEGGINGEN: 

- Wethouder Kiel ziet toe op goede communicatie over de plannen naar de 
inwoners. 

RV Jaarrekening 2017 en RV Voorjaarsnota 2018
Het is de bevoegdheid van de raad en een wettelijke verplichting, om de jaarstukken vast te 
stellen en voor 15 juli samen met een controleverklaring te verstrekken aan Gedeputeerde 
Staten van Utrecht.  Doormiddel van de voorjaarsnota brengt het college de raad tussentijds 
op de hoogte over de afwijkingen en de voortang van de begroting.  Daarnaast wordt de 
raad gevraagd om verschillende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen en het beschikbaar 
stellen van een budget voor het verstrekken van een lening aan de digitale stad.  

RV Jaarrekening 2017
De aanwezigen stellen vragen over: 
-Dhr. Kramer vraagt of het probleem van de late aanlevering van cijfers uit Amersfoort 
straks verholpen door het uitbesteden van de zorgadministratie bij een commerciële partij? 
Ant: De zorgadministratie wordt eruit getild, maar er blijven onderdelen waarbij we in de 
regio blijven samenwerken (vb. verevening). 
- Dhr. Mülder verzoekt de financiële verantwoording meer te koppelen aan wat er geleverd 
is (vb. doelstelling energieneutraal, met verantwoording over hoe ver de gemeente nu is). 
- Dhr. van den Brink vraagt naar de aanpak van warmte op de schoolpleinen, en de controle 
of het beleid werkt. 
-Dhr. Sturkenboom geeft aan dat er een mooi positief resultaat is maar geeft ook aan dat er 
vaak sprake is van mee-en tegenvallers. Hij vraagt of de gemeente in staat is dit beter te 
voorspellen? 
- Dhr. Sturkenboom geeft aan dat er bij de personeelskosten een nadeel is van 125.000 met 
als beschrijving gemeentehuis. Hier wordt schriftelijk op geantwoord. 
- Dhr. Kramer vraagt of men op schema zit wat betreft de hoeveelheid restafval per 
persoon/ Wethouder van Beurden geeft aan dat in het voorjaar dit 100 kg per persoon was 
i.p.v. de doelstelling 75 p.p. 
- Dhr. Mülder vraagt wanneer de Bibop wordt geëvalueerd. De burgemeester geeft aan dat 
deze voorlopig niet wordt geëvalueerd vanwege een krappe formatie. 
- Dhr. Mülder vraagt naar het aantal keer dan de brandwee de wettelijke opkomsttijd haalt. 
Hier wordt schriftelijk op geantwoord (p.20). 
- Dhr. Mülder vraagt welke verwachting er was ten aanzien van de initiatieven van bewoners 
ten aanzien van de veiligheid (p.18). De burgemeester geeft aan dat ook veiligheid niet 
alleen kan en nodigt daarbij bewoners en bedrijven uit hierin mee te denken. 
- Dhr. Van den Brink stelt een vraag over de jeugdbrandweer. Burgemeester Bouwmeester 
geeft aan dat de brandweerposten enthousiast zijn over het idee, maar ook dat het een 
flinke tijdsinvestering is. De burgemeester onderzoekt nu of door samen te werken met de 
posten in Amersfoort en Woudenberg dit wellicht efficiënter kan. 
- Mw. Van der Vegte vraagt n.a.v. van de peildatum bij de brandweer (1 augustus 2017) of 
er meer cijfers binnen de jaarstukken zijn die niet over het hele jaar 2017 gaan. Dhr. Vos 
zegt toe voor de volgende jaar heel scherp te maken bij welke stukken die niet over het hele 
jaar gaan 
Afronding

 Advies: Hamerstuk



 TOEZEGGINGEN: 
- Wethouder Vos stuurt de raad een overzicht met destijds begrote kosten 

samenwerking BNLP, de situatie nu en de verwachte cijfers. 
- Wethouder van Beurden informeert de raad over de warmtemaatregelen op de 

schoolpleinen, en evalueert met de scholen of deze maatregelen voldoende werken. 
- Bij het RV Krediet Berkelwijk (gepland in het najaar) wordt het voorontwerp 

meegestuurd. Wethouder van Beurden zegt toe daarbij de raad specifiek te 
informeren over de buitenruimte en de klimaatmaatregelen. 

- Wethouder van Beurden zegt toe zichtbaar te maken voor de raad welke 
besparingen de Led-verlichting opleveren voor de energierekening. 

- Burgemeester Bouwmeester informeert de raad schriftelijk over de wettelijke 
opkomsttijd voor de brandweer  en hoe vaak  dit wel/niet gehaald wordt. 

- Wethouder Vos zegt toe in het vervolg in de jaarstukken inzichtelijk  te maken over 
welk jaardeel de stukken gaan, wanneer dit niet het hele jaar betreft. 

RV Voorjaarsnota 2018
De aanwezigen stellen vragen over: 
- Dhr. Caarels vraagt wat er nodig is om ervoor te zorgen dat risico’s  beter in te schatten. 
Wethouder Vos geeft aan dat dit zo nauwkeurig in te schatten. Een van de maatregelen om 
risico’s op te vangen is de samenwerking binnen de BNLP. 
- Mw. Belt vraagt of het college niet vooruit loopt op de evaluatie afvalverwerking door nu al 
budget te vragen voor de tweede weegbrug op de milieustraat en de verwerking van deze 
kosten in het tarief. Is afvaltoerisme en dumping geen mogelijk probleem? De wethouder 
geeft aan dat de evaluatie het huis-aan-huis inzamelen betreft. 
- Mw. Belt vraagt hoe ze moet duiden dat de voorjaarsnota “financieel kaderstellend” is voor 
het CUP. Er wordt geantwoord dat de voorjaarsnota de begrotingspositie van Leusden 
schetst, en daarmee de financiële ruimte om het CUP te realiseren. Dhr. Overweg sluit aan 
bij de vraag van mw. Belt en geeft aan besluitpunt 2 (p.19 voorjaarsnota, overeenkomend 
met besluitpunt 3 in het raadsvoorstel) prematuur te vinden. 
- Mw. Belt en dhr. Kramer geven aan toelichting te missen bij sommige van de 
kredietoverschrijdingen 
- Dhr. Sturkenboom, dhr.  Genders en dhr. Overweg stellen vragen over de knelpunten in de 
formatie. Dhr. Overweg stelt voor hierover een uitwisseling in te plannen. 
- dhr. van den Brink vraagt of het teveel aan personeel op de afdeling reisdocumenten die 
andere werkzaamheden verrichten, wel alsnog worden doorgerekend aan de afdeling 
reisdocumenten. Hier wordt schriftelijk op geantwoord.  
- Dhr. Bakker stelt een vraagt over het ontbreken van een risicomonitor op het gebied van 
ICT (waaronder de komende digitale archiefdienst) 
- Dhr. Bakker vraagt waarom nu al wordt gekozen om te draaien aan de knop 
“specialistische zorg” en er geen alternatieven geschetst worden. Wethouder Kiel geeft aan 
dat daarmee niet bedoeld wordt dat specialistische zorg de enige knop is waaraan gedraaid 
moet worden maar dat in de financiële overschrijding een groot deel gemaakt wordt in de 
specialistische zorg. 
- Dhr. Kramer stelt een vraag over de consequenties van het afsluiten van het gas voor de 
bijdrage van het rijk aan de gemeenten.  Dhr. Vos geeft aan dat de voorjaarsnota gebaseerd 
is op de maartcirculaire, in de meicirculaire zijn de consequenties van de gasafsluiting 
meegenomen. 
- Dhr. Genders stelt een vraag over de kosten voor het herstellen van de weegbrug. Dhr. 
van Beurden geeft aan dat die kosten in de voorjaarsnota nog niet meegenomen zijn, maar 
dat die kosten niet heel hoog zijn. 
- Dhr. Genders stelt een vraag over de kwaliteit van de omissies in de bestekken. Dhr. van 
Beurden geeft aan dat de forse overschreiding te maken had met een zeer nat najaar en de 
extra coördinatie die nodig was omdat er gewerkt werd met lokale bedrijven die op dit vlak 
nog niet erg ervaren waren. 
 



Afronding
 Advies: bespreekstuk
 TOEZEGGINGEN: 
- Wethouder van Beurden neemt in de evaluatie afvalverwerking een paragraaf met 

de hoeveelheid dumping van afval op. 
- Burgemeester Bouwmeester zegt toe de raad te informeren over de knelpunten in 

de formatie (Griffie: Uitwisseling op 5 juli).
- Burgemeester Bouwmeester zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vraag  van dhr. 

Van den Brink over de kosten personeel afdeling reisdocumenten. 
- Wethouder Vos zegt toe te onderzoeken welke financiële risico ‘s de digitale 

archiefdienst met zich meebrengt, de raad over de uitkomsten te informeren en dit 
zo nodig mee te nemen in de risicomonitor.

- Wethouder Vos zegt toe schriftelijk de vraag van dhr. Van den Brink te 
beantwoorden over de aanschaf van doelkussen voor de hockeyclub.


