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RV herverdeling middelen fonds Samenlevingsinitiatieven 
Het college stelt de raad voor om het Fonds Samenlevingsinitiatieven breder en voor 
meerdere doeleinden in te zetten. Daarbij gaat het om het versterken van de saamhorigheid 
in Leusden en het bruisender en leuker maken van de gemeente door extra culturele, 
maatschappelijke en sportieve elementen.

De aanwezige raadsleden en fractievertegenwoordigers stellen vragen over de wijze van 
toekennen, wat gebeurt er met het surplus en is het mogelijk om het beheer over de 
beschikbare subsidiegelden geheel bij de cultuurorganisaties neer te leggen. 
Wethouder geeft aan

 Het is nog een stap te vroeg is om gezamenlijk een fonds te beheren. De betrokken 
cultuurorganisaties kunnen zich hier in vinden. 

 De subsidiegelden die niet gebruikt worden, worden toegevoegd aan fonds. 
Daarmee groeit het fonds. Het is aan samenleving om deze gelden aan te wenden. 

 Over twee jaar evalueren.
 Het fonds wordt verdeeld in tranches. Zodat door het hele jaar aanvragen kunnen 

worden ingediend. 

Afronding
 Advies bespreekstuk 
 De raad ontvangt een overzicht van de afgewezen verzoeken. 

RV Kaders en uitgangspunten Regionale Energiestrategie

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de opgestelde kaders voor de 
Regionale Energiestrategie. Met de Regionale Energiestrategie doet de regio een aanbod 
aan het rijk om invulling te geven aan de noodzakelijke maatregelen om de afspraken uit 
het klimaatakkoord van Parijs waar te maken. Hiervoor wordt een plan voor 
energiebesparing en opwekking van duurzame energie opgesteld.

De heer Boer, ambtenaar gemeente Leusden, legt op verzoek van de wethouder de relatie 
uit tussen het energieakkoord Leusden, klimaatakkoord, klimaattafels, etc. De presentatie 
staat op GO. 
Verder geeft hij deskundige duiding op wat er onder 49% Co2 reductie per 2030 wordt 
verstaan, waar duidt het begrip 35Thw (Terawattuur) duurzame energie per 2030 op. 
Het potentieel dat we kunnen bereiken met inzetten op besparing, is niet voldoende om aan 
het streefgetal van 35 Thw uur te komen.
Raden worden gevraagd in te stemmen met het bod dat namens de regio Amersfoort voor 
hun grondgebied wordt uitgebracht. Eind 2019 moet er een voorlopig bod liggen. Daarna 
vindt door het Rijk mogelijk bijstelling op het bod plaats. Het eindbod wordt opnieuw aan de 
raad voorgelegd. Tussendoor wordt voortgang gedeeld. 
Het is nu aan de raad om accenten en prioriteiten aan te geven. Nadat de strategie bepaald 
is volgt stap twee waarin ruimte wordt aangewezen. De ruimtelijke afweging is aan raad (ná 
vaststelling van de strategie). 
Energie en klimaatdoelstellingen komen ook terug aan de dialoogtafels van de Strategische 
Agenda Regio Amersfoort. De dialoogtafels gaan input opleveren voor het bod dat bij RES 
wordt neergelegd.



De relatie tussen de RES en de samenlevingsakkoorden wordt ook toegelicht. De 
samenlevingsakkoorden zijn bedoeld om lokaal van onderop een beweging in gang te 
zetten. De RES is enkel en alleen gericht op 49% Co2 reductie in Nederland per 2030. 

Afronding
 Advies bespreekstuk

RV  Strategische Agenda Regio Amersfoort 

De 9 aangesloten raden hebben van de Regio Amersfoort een concept-raadsvoorstel 
ontvangen om de onderwerpen, hoofdvragen en kaders voor de dialoogtafels vast te 
stellen.  In Leusden verloopt de aanbieding via voorstel door College. 
Tijdens de uitwisseling op 14 februari hebben de raadsleden met elkaar het voorstel 
doorgenomen.  Op 21 februari zal een vertegenwoordiger van de Regio Amersfoort 
aanwezig zijn bij de Informatieronde voor een pre-advies op mogelijke moties.  

In de Uitwisseling van 14 februari zijn vragen geformuleerd, de beantwoording wordt 
namens de Regio gedaan door Karla Oosting:  
1. Wat leg je aan het begin vast over de uitkomst van de Dialoogsessies? 
Antw: de raden kunnen aan de voorkant meegeven waar het over mag gaan en niet over 
mag gaan. Voor Dialoogtafel energietransitie geldt uitzondering. Deze dialoogtafel kan nooit 
uitspraken doen die bindend zijn ook geen ruimtelijk beslag. 
2. Hoe wordt de raad meer eigenaar van dit verhaal? 
Antw: er is inmiddels een klankbordgroep gevormd: Hilde van den Heuvel, Ank van 
Woerdekom en Guus van Ginkel. Daarnaast komt er een wekelijkse nieuwsflits.
Vlak voor zomerreces organiseert de Regio een gezamenlijke radenbijeenkomst. De 
uitkomsten van de dialoogtafels zijn dan net bekend. 
3. Wat houdt woningbouw kwalitatief in? 
Antw: dit gaat echt over het type woningen. Niet de aantallen.
4. Hoe wordt het onderwijs meegenomen bij het thema arbeidsmarkt? 
Antw: Onderwijsveld dat wordt uitgenodigd is hele kolom uit hele regio. 
5. Wat gebeurt er bij inbreng van Barneveld en Nijkerk nu zij onder andere RES vallen? 
Antw: Barneveld wil wel meepraten want goede ideeën zijn welkom. De opbrengst wordt  
ingezet voor Foodvalley.

Afronding
 Advies hamerstuk of bespreekstuk: SP wil in fractie bespreken. D66 ook. 
 De griffie hoort graag uiterlijk dinsdag 5 maart van de fracties of zij adviseren het 

onderwerp te agenderen als hamerstuk of als bespreekstuk.
 Wijzigingen op het voorstel via moties. 
 Fracties kunnen de stakeholderslijsten aanvullen. 


