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RV herinrichting kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef
Portefeuillehouder: Wethouder Vos 

In januari 2021 wordt het nieuwe hoofkantoor van AFAS in gebruik genomen. Dat betekent dat de 
verkeersdrukte in de omgeving van dit nieuwe hoofkantoor toeneemt. Het college vraagt de raad daarom om 
in te stemmen met plannen voor herindeling van het kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef en de 
hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. Volgens de plannen wordt het kruispunt omgevormd tot 
rotonde. Dit moet leiden tot betere doorstroming en een verbeterde verkeersveiligheid.

De volgende onderwerpen worden besproken tijdens de informatieronde: 
- Wat zijn, naast de rotonde, maatregelen ter bevordering van de doorstroming op die locatie? Er worden een 
aantal aanpassingen gemaakt (dubbele rijstroken, verlenging van rijstroken) ter bevordering van de 
doorstroming. Deze aanpassingen maken niet deel uit van het plan van de rotonde. Een voorstel om geld vrij 
te maken volgt begin volgend jaar. In dat voorstel wordt ook de wens om intelligente 
verkeersregelingsinstallaties meegenomen. De realisatie van de rotonde en de aanvullende maatregelen 
zouden volgens planning voor 1 januari 2021. 

- In de tekst van het raadsvoorstel bij argument 2 staat kruispunt ‘Zwarteweg-Randweg’ waar had moeten 
staan “kruising Olmenlaan-Zwarteweg-Ruige Velddreeg”. 

- Er is in de plannen specifiek rekening gehouden met de comfort van de fietsers, door o.a. het “30 km gebied” 
naar het noorden te verleggen. 

- Omwonenden en betrokken zijn twee weken geleden meegenomen in een informatiebijeenkomst. Men 
maakte zich zorgen over het parkeren. Die avond hebben we kunnen toelichten dat het parkeren wordt 
gerealiseerd op eigen terrein van AFAS. Overlast voor de buurt beperkt zich tot af en aan rijden. 

De fracties laten de griffie uiterlijk 29 oktober weten of het een debat- dan wel hamerstuk mag worden. 

RV Begroting
De begroting is besproken per domein.  Tijdens de bespreking kwam o.a. aan bod: 

Domein Bestuur: 
- Het ondermijningsbeeld 2019 is toegelicht in de uitwisseling van 13 juni 2019. Komend jaar wordt ingezet op 
vermindering van de criminaliteit. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de criminaliteit waardoor 
percentages noemen lastig is. Er is dus vooral een investering op de inzet. 
- De naam “samenleving voorop” wordt voorlopig gehandhaafd. Per abuis is “samen vooruit” toch in de 
begrotingsapp terecht gekomen. 
- Momenteel wordt gekeken naar het opknappen van werkplekken op de brandweer kazerne. Een andere 
optie die wordt onderzocht is of er ruimte is in het Huis van Leusden voor extra werkplekken dicht bij de 
brandweerkazerne.  In de fase van nieuwbouw of renovatie zal er gekeken worden naar een tijdelijke 
oplossing voor zowel brandweer als politie. 

Domein Leefomgeving: 
- Als de raad kiest voor de sobere en doelmatige renovatie van de Korf valt er inderdaad geld vrij.  Dit wordt 
dan in de normale financiële cyclus verwerkt. 
- Er is met de boeren niet specifiek overleg over stikstof, dat ligt bij het Rijk en de provincie. Wel is er contact 
met boeren over de energieopgave. In de komende raadsinformatiebrief staat de rol van boeren bij het 
energieakkoord beschreven.
- In 2020 wordt een nieuw en goedkoper contract afgesloten voor het plaatsen van elektrische laadpalen. Er 
kan niet worden voorspeld hoeveel laadpalen nodig zijn op de lange termijn, maar dit zal worden gemonitord. 

Domein Samenleving: 
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- Kleinsma gelden: het bestaande beleid wordt momenteel geïmplementeerd. Het college is voornemens 
volgend jaar te kijken naar de tekortkomingen van het beleid. Dit zal als basis dienen om met de raad hier 
verder over te spreken. 
- Er wordt aan het college meegegeven op het gaspedaal te gaan staan met de uitvoering van de Wet 
verplichte GGV. 
- De provincie heeft toestemming gegeven rekening te houden met extra geld voor het sociaal domein ook 
buiten de periode die het Rijk met de meicirculaire heeft toegezegd. Dit omdat het Rijk ook na die tijdelijke 
periode voornemens is extra geld toe te kennen. 
- Het college is voornemens een lokale inclusieve agenda  op te stellen, waarbij ook aandacht zal zijn voor 
blinden/slechtzienden. 

Domein Ruimte: 
- Bedrijvigheid buiten de rode contouren: de provincie is bezig met een onderzoek naar de vraag naar 
bedrijfslocaties in de provincie. Leusden doet hier aan mee. De huidige bedrijfslocaties in Leusden zijn zo goed 
als verkocht. De gemeente wil ook in de toekomst graag bedrijfslocaties aan groeiende Leusdense bedrijven 
kunnen bieden. 
- De publieksvriendelijke waardenkaart zal pas na de discussie over het parapluplan 2.0 ter beschikking 
worden gesteld. 
- 31 oktober staat een uitwisseling gepland over wonen. 
- 14 november staat een uitwisseling gepland over de omgevingswet. 

Financiën/overhead/paragrafen: 
- De evaluatie peuteropvang komt in het voorjaar naar de raad. Voorlopig wordt de peuteropvang voortgezet. 
- Er is in de begroting momenteel nog geen rekening gehouden met de organisatieontwikkelingen. 
- Het college kijkt momenteel naar mogelijkheden huishoudelijke hulp betaalbaar te houden. Eén  van de 
manieren is het creëren van minimum eisen. Het college komt hierover bij de raad terug. 
- Momenteel is het beleid dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn, een verandering daarin is 
uiteraard mogelijk maar dan moet het geld uit een ander deel van de begroting komen. 

Toezeggingen: 
- Wethouder van Beurden zegt toe de raad te informeren over het proces richting het warmteplan. Dit wordt 
niet in de komende, maar de daaropvolgende RIB gedeeld met de raad. 
- Wethouder Vos zegt toe de raad voor 4 november te informeren over wat contractueel is vastgelegd als 
normale werkzaamheden van Sight en wat middels het piepsysteem gezien wordt als meerwerk  (n.a.v. vraag 
Belt, bij domein leefomgeving).  
- Wethouder Vos zegt toe voor 4 november de raad te informeren over installatieverantwoordelijkheid voor 
alle elektrotechnische installaties in de gemeentelijke organisatie (n.a.v. vraag genders, bij domein 
leefomgeving). 
- Wethouder Kiel zegt toe voor 4 november schriftelijk de raad te informeren over het lokale en regionale 
beleid ten aanzien van schoolverzuim.   
- Wethouder Vos zegt toe volgende week de beantwoording over de PAS – lijst (eerdere vraag dhr. Dragt) naar 
de raad te sturen (n.a.v. vraag dhr. van der Brink).

Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020
Portefeuillehouder: Wethouder van Beurden 

In 2017 is de gemeente Leusden overgegaan op een nieuwe manier van afval inzamelen. Het doel hiervan was 
om steeds minder restafval in te zamelen en steeds meer herbruikbare grondstoffen. In navolging van het 
Coalitieakkoord is het Nieuwe Inzamelen na een jaar geëvalueerd. Het evaluatierapport ligt nu voor aan de 
raad.

Er zijn geen medesprekers.

De wethouder wordt gevraagd naar de stijging van de afvalstoffenheffing en hoe deze in de toekomst te 
voorkomen. Deze antwoordt dat er geen mogelijkheid was de tarieven eerder aan te passen, dat doen we nu 
in één keer n.a.v. de evaluatie. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst verdere stijgingen zullen zijn maar 
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dat zullen geen grote schoksgewijze zijn. Of het nodig is hiervoor te sparen, om schommelingen te 
voorkomen, wordt nog uitgewerkt.

Toezegging
N.a.v. een vraag over de gft inzameling in de zomerperiode in relatie tot klimaatverandering zegt de 
wethouder toe inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het verlengen van de periode van het wekelijks 
inzamelen van gft afval in de zomerperiode.

Toezegging
N.a.v. een vraag over het vaste (45%) en het variabele (10%) deel van de afvalstoffenheffing zegt de 
wethouder toe vóór de raadsvergadering van 7 november met verschillende scenario’s inzichtelijk te maken 
welke effecten het heeft als er wordt geschoven met het vaste en het variabele deel. Dit met het idee dat een 
groter variabel deel meer recht doet aan het principe “de vervuiler betaalt”. 

Met de tekst “optimaliseren van de locaties van de verzamelcontainers” is bedoeld om te kijken of de plek in 
bepaalde gevallen beter kan, niet is bedoeld om het aantal locaties uit te breiden.

Toezegging
De wethouder gaat cijfers leveren m.b.t. het aantal 0-aanbieders, inwoners die geen afval aanbieden, en het 
aantal inwoners dat blijft over het drempelbedrag van € 5, waaronder GBLT geen afvalstoffenheffing oplegt 
wegens de relatief hoge administratieve kosten hiervan. 

N.a.v. een vraag over de papierinzameling binnen de bebouwde kom geeft de wethouder aan dat de raad 
hierover een motie heeft aangenomen en dat wordt onderzocht welke effecten de invoering van een blauwe 
papiercontainer binnen de bebouwde kom heeft, m.n. als het gaat om toename van het aanbod en minder 
verwaaien van papierafval.

De fracties laten de griffie weten of het een debat- dan wel hamerstuk mag worden.  


