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RV Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Het college stelt u voor in te stemmen met het ontwerp-regionaal risicoprofiel en daarnaast
de VRU te vragen aandacht te schenken bij het opstellen van het beleidsplan 2020-2023
aan de bezetting van de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden.
De discussie over het risicoprofiel spitste zich toe op:
- de wenselijkheid, noodzaak en diverse mogelijkheden tot werven vrijwilligers. De
vrijwilligerspool moet groter worden;
- het actualiseren van de beschikbaarheidseisen die worden gesteld aan
brandweervrijwilligers. De tijden veranderen, mensen willen (en kunnen) niet meer
24x7 beschikbaar zijn;
- Bij de stukken zijn verkeerde stukken aangeleverd. Zo mist Antares. BM bekijkt of er
een recente kaart beschikbaar is.
De heer Caarels droeg namens raadsrapporteurs de volgende onderwerpen aan voor het
beleidsplan:
- Stageplekken. Het creëren van voldoende stageplekken is nodig om vrijwilligers
gemotiveerd te houden.
- Locatie brandweerpost Leusden in relatie tot verhuizing post Amersfoort.
- Preventie. Nog intensiever inzetten op preventie.
Afronding
 Burgemeester stuurt zo snel mogelijk actueel kaartmateriaal.
 BM zegt toe de onderwerpen die zijn aangedragen voor het beleidsplan mee te
nemen in aanvullende brief:
 De fracties bespreken het advies hamer/bespreekstuk. De griffie hoort graag uiterlijk
komende dinsdag het behandeladvies van de fracties.
RV Kernwaarden Samenleving Voorop
De raad wordt voorgesteld de volgende kernwaarden Samenleving Voorop vast te stellen:
Vertrouwen en verantwoordelijkheid, partnerschap, maatwerk en inleven, ruimte om te
pionieren, Innovatie en vernieuwing. De kernwaarden vormen een kader voor het handelen
van de gemeente met het oog op de veranderende rol in de samenleving.
De aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers gaan met elkaar in gesprek over
voorliggende kernwaarden. In bijzonder wordt ingegaan op de uitwerking naar organisatie,
raad en samenleving.
- de kernwaarden blijvend onder de aandacht brengen.
- hoe open staan we hierin als raadsleden? Wat doet dit met onze kaderstellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol.
- Welke verandering brengt ruimte om te pionieren met zich mee voor de wijze
waarop we als raad besluiten nemen? Is er dan ook ruimte om te falen?
- Ruimte voor pionieren geven als vooraf duidelijk wordt aangegeven welke risico’s dit
met zich meebrengt.

-

De bedoeling van het spiegelend raadslid is om aan het einde van een
raadsvergadering te spiegelen hoe de kernwaarden tot uiting zijn gekomen in de
genomen besluiten.

Burgemeester schetst: Samenleving Voorop heeft Leusden geholpen en we liepen voorop.
Komende tijd moeten we het partnerschap opzoeken. Kernwaarden zijn onderlegger.
Kernwaarden zijn DNA voor ambtenaren en bestuur. Daar stem je je werk op af.
Secretaris De Graaf geeft aan wat dit inhoudt voor de organisatie. Ambtenaren krijgen de
kernwaarden actief aangedragen. In de organisatievisie staat partnerschap centraal. Ook bij
de uitvoering van de samenlevingsakkoorden staat gelijkwaardigheid van partners centraal.
Afronding
 De fracties beoordelen het stuk inhoudelijk als een hamerstuk. Echter, men wil
ruimte aan de fracties geven om in openbare raadsvergadering hun standpunt te
verwoorden over Samenleving Voorop. Daarom wordt het als bespreekstuk zonder
inhoudelijk debat geagendeerd
 Op 7 februari organiseert de Regiegroep een inspiratieavond met workshops waarin
voorbeelden uit andere gemeenten worden aangedragen. Raad, college, maar ook
deelnemers Samenleving Voorop worden uitgenodigd.
RV zienswijze op de tarieven hulp bij huishouden 2019
Het college vraagt de raad de huidige handelswijze van het college te onderschrijven. Het
college stelt de raad daarom voor geen zienswijze in te dienen op het vaststellen van de
tarieven hulp bij het huishouden 2019 en daarmee in te stemmen met het verhogen van de
tarieven hulp bij het huishouden voor 2019.
Na enkele korte vragen over de wijze waarop wordt geïndexeerd en de wijze waarop
aanbieders worden gecontracteerd adviseren de aanwezigen tot hamerstuk.
RV Vaststelling bestemmingsplan IKC Berkelwijk
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘IKC Berkelwijk’ gewijzigd vast te stellen, en
daarbij ook de zienswijzenota en de ambtelijke aanpassingen vast te stellen. Na de
realisatie zal IKC Berkelwijk ruimte bieden aan twee bestaande basisscholen, een
expertisecentrum en een kinderopvang.
De aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers gaan met elkaar in gesprek. Enkele
van de punten die besproken worden zijn:
- Wordt de buurt/klankbordgroep betrokken in de maatregelen om de verkeerssituatie te
verbeteren? Met de klankbordgroep is meermaals overleg geweest. Er is onder andere
overeengekomen dat de gemeente een aantal dingen direct doet; stimuleren van fietsen en
lopen in de wijk, niet teveel parkeerplaatsen en een parkeerverbod op sommige plekken.
Ook is afgesproken te monitoren hoe het gaat en of er verdere maatregelen nodig zijn.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de ingang naar de Spaarnewijk
vanaf de middenweg. Er is daar een bocht die door auto’s vaak ruim genomen wordt terwijl
er ook kinderen fietsen.
- In februari gaat de gemeente met de klankbordgroep om tafel om samen met de bouwer
afspraken te maken over het bouwverkeer.
- Om overlast voor de leerlingen te beperken zal de bouwer overleggen met Voilà en de
scholen.

- PostNL mag tot de sloop gebruik maken van de sporthal.
Toezeggingen:
-Wethouder van Beurden zegt toe de verkeerstellingen in de Berkelwijk toe te sturen naar
de raad.
-Wethouder van Beurden zegt toe de verkeersveiligheid bij de ingang naar de Spaarnewijk
vanaf de Middenweg met wethouder Vos te bekijken.
De fracties adviseren het onderwerp te agenderen als hamerstuk tijdens de
raadsvergadering van 31 januari 2019.
RV De Groene Belevenis
Het college stelt u voor om in te stemmen met de voorliggende evaluatie De Groene
Belevenis en in te stemmen met het onderhandelingsbesluit tussen het bestuur van de
stichting De Groene Belevenis en het college. Hiermee besluit de raad tevens € 92.000 per
1-1-2018 voor de helft kwijt te schelden en af te boeken.
De aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers gaan met elkaar in gesprek. Enkele
van de punten die besproken worden zijn:
- Het college vraagt de raad in te stemmen met de evaluatie en met het
onderhandelingsresultaat. Twee van de aanwezigen zien dit niet als iets waar de raad mee
in hoort te stemmen, en zien liever alleen het besluitpunt 3 (over de financiering) in het
raadsbesluit.
- Een groot deel van de inkomsten van de Groene Belevenis komt vanuit de subsidie van de
Gemeente Leusden en daarnaast van de opdrachtgever Opgeruimd Leusden, maar in
verhouding wordt een aanzienlijk deel van de tijd en activiteiten georganiseerd voor “buiten
Leusden”. Laat de Groene Belevenis zich wel goed betalen voor de activiteiten voor “buiten
Leusden”?
- Op welke wijze wil de Groene Belevenis de komende jaren de eigen inkomsten
vermeerderen? Er is onder andere kennis en advies binnengehaald over fondsen (rijk,
provincie, particulieren) en over het vermarkten van de goede producten die de Groene
Belevenis heeft.
- Wat is de achterliggende gedachte van de verzelfstandiging van de “Groene Belevenis”,
geldt die motivatie nog?
- Wat verstaat het college onder het “afbouwen” van het subsidie.
Toezegging:
-Wethouder van Beurden zegt toe voor raadsvergadering een overzicht aan te reiken waarin
een vergelijking wordt gemaakt tussen de organisaties in het sociaal maatschappelijk veld
met daarin het bedrag van subsidie dat zij ontvangen, hoeveel FTE zij hebben en welke
afgesproken taken zij invullen.
De fracties adviseren het onderwerp te agenderen als bespreekstuk tijdens de
raadsvergadering van 31 januari 2019.
RV Voorbereidingsbesluit De Korf
De raad wordt voorgesteld om het hele MFA De Korf-complex te renoveren, tevens een
optimaal renovatiemodel uit te werken en aanvullend de haalbaarheid van het alternatief 3b
uit de quick scan te onderzoeken en, indien blijkt dat dit haalbaar is als volwaardig

alternatief tot het niveau van schetsontwerp en bijbehorende elementenraming uit te
werken.
De aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers gaan met elkaar in gesprek. Enkele
van de punten die besproken worden zijn:
- Hoe urgent is het om de Korf te renoveren? De installatie is erg verouderd. Wanneer het
zal begeven is niet te voorzien, maar dit kan niet een aantal jaar worden uitgesteld.
- Heeft de variant “parkeerdek” consequenties voor het sportbewegingsonderwijs? Dit staat
zo in de memo, maar het college is er nog niet zeker van. Met aanvullende onderzoek wordt
dit duidelijk.
- In hoeverre vertraagd nader onderzoek het proces? De (krappe) planning in het
raadsvoorstel is op basis van het renovatiescenario. Mocht blijken dat de variant
‘parkeerdek’ interessant blijken zal dat meer tijd kosten.
- Is het college bereid variant “parkeerdek” aan te vullen met nieuwe ideeën? De wethouder
geeft aan dat het traject gestart is met de wens De Korf te renoveren. Uit de quickscan
komen deze twee scenario’s. De wethouder geeft aan dat het een valkuil kan zijn te blijven
hangen in de ideeënsfeer. Als de raad opdracht geeft de een uitgebreidere variant te laten
onderzoeken zal het college dit uiteraard doen.
De fracties adviseren het onderwerp te agenderen als bespreekstuk tijdens de
raadsvergadering van 31 januari 2019.

