
Informatieronde 9 april 2020
Inventarisatie van vragen, woordvoering en inbreng fracties 

In verband met de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad van Leusden digitaal. De vergaderingen zijn 
live te volgen via gemeentebestuur.leusden.nl.  Input in eerste termijn wordt vooraf geïnventariseerd. Wilt u de 
raad benaderen bij de voorstellen die op de agenda staan. De griffie bespreekt met u de mogelijkheden. Neem 
contact op via: griffier@leusden.nl.

RV Uitbreiding MFC Atria

Fractie Vragen
D66
Woordvoerder
Ank van Woerdekom

Vragen Atria:
1. Hoeveel meter speelruimte is er na de nieuwbouw?
2. Worden de meters dierenweide meegerekend?
3. Kan de speelruimte bij de “potloden” overdag worden gesloten 

voor parkeren?
4. Is het mogelijk om de gebouwen tegen elkaar te plaatsen?

Zo niet, waarom niet?
5. Wat is het beleid van de scholen als er nog meer aanmeldingen 

komen?
6. Wordt er met een wachtlijst gewerkt?

De bewonersavond op 16 maart is niet doorgegaan. 
Vragen aan Voila/wethouder

7. Wanneer is het laatste contact geweest met de bewoners aan 
de Asschatterweg?
Zijn hun bezwaren weggenomen? Hoe is de stand van zaken?

8. Wanneer is er met bewoners Azuriet gesproken?
Zijn hun bezwaren weggenomen?

VVD
Woordvoerder 
Klaas Roskam

1. 1.Kan de wethouder aangeven in welke mate hij bereid is om in 
overleg te treden met de bewoners om hen tegemoet te 
komen als het plan wordt aangenomen.

2. 2.Hoeveel m2 speeloppervlak blijft er over voor de leerlingen?
3. 3.Door de coronacrisis is een stuk communicatie niet gelopen 

zoals bedoeld was maar hoe wordt nu de communicatie met de 
direct omwonenden opgezet?

4. 4.In welke mate is er sprake van een verhoogde geluidsoverlast 
t.o.v.de huidige situatie?

5. 5.In hoeverre kan er nog geparkeerd worden en door wie?
6. 6.Begroting van €921000,- is dit alleen de bouw of een 

compleet ingericht schoolgebouw?
7. 7.Raadsvoostel punt 1.5 : betekent deze tekst dat dit een 

definitieve leerlingenstop is bij een verdere verhoging van 
leerlingen en dat daarmee er dan sprake is van plaatsing 
leerlingen bij andere scholen?

GroenLinks-PvdA, 
Woordvoerder 
Denise Houtveen

Is er op het terrein ergens anders dan voorgesteld ruimte om 380m2 bij 

te bouwen? 



ChristenUnie-SGP,
Woordvoerder 
Wout van den Brink

1. Is er genoeg speelruimte voor de kinderen nu een deel van de 
speelruimte gebruikt wordt voor de nieuwbouw. Graag zou ik 
dit niet alleen willen bezien voor wat betreft de wettelijke 
ruimte, maar ook vanuit het oogpunt van de leerlingen. 
Moeten zij nu meer op de parkeergelegenheid spelen?

2. Er wordt gevraagd door bewoners om een groene haag tussen 
het fietspad en het schoolterrein.

3. Is dit te realiseren? Kunt u daar een toezegging voor doen?
4. Kunt u toezeggen dat zo veel als mogelijk gedaan wordt om te 

voorkomen dat er ideale hangplekken gaan ontstaan. 
Bijvoorbeeld door goede verlichtingen of afsluitingen.

5. Hoe is de communicatie met de buurtbewoners verlopen. Kunt 
u dat procesmatig schetsen. Ook met wie en door wie contact 
is geweest .

SP,
Woordvoerder
Guus van Ginkel

1. Buurtkracht  Alandsbeek ziet de gemeentelijke bijdrage 
afnemen en kan binnen afzienbare tijd het huidige pand niet 
meer betalen. Is er bij de nieuwbouw rekening gehouden met 
een wijkkamer voor Alandsbeek?

2. Is het mogelijk dat Atrium als multifunctioneel centrum 
onderdak biedt aan meerdere wijkkamers?

CDA,
Woordvoerder
Wim van Ginkel
En Roos Tolboom

1. Hoe is het participatieproces doorlopen? Hoe is daarbij 
omgegaan met de suggesties van de omwonenden?

2. Zijn alle opties wel goed onderzocht? De voorkeur heeft toch 
een uitbreiding die direct aansluit bij de school (inpandig of 
verbonden met een hal). Aan de achterkant van de school of de 
optie om  boven de sporthal de lokalen te bouwen?

3. Is het mogelijk om de groenstrook aan de Asschatterweg in 
overleg met de bewoners en de school in te richten?

4. Moet er een openbare aanbesteding plaats vinden?

Actualiteiten – corona gerelateerd

Fractie Vragen
D66,
Woordvoerder 
Albert Dragt

1. Is het juist dat het college van B&W van Eemnes heeft besloten 
niet mee te werken aan het insturen van een concept bod RES, 
omdat er geen normale participatie van inwoners kan 
plaatsvinden?

a. Zo ja, wat betekent dit voor het bod van Regio 
Amersfoort, heeft een van de gemeenten hierbij het 
recht van veto? Of komt er dan een concept bod van de 
regio met een aantekening dat Eemnes hier niet achter 
staat.

2. Wil het college van de gemeente Leusden komen met een 
voorstel om een gemeentelijk steunfonds voor non profit 
organisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie en 
sociaal maatschappelijke organisaties in het leven te roepen om 
te voorkomen dat door acute financiële problemen deze 



organisaties in een faillissement of tot een beëindiging van hun 
activiteiten komen? Zie voorbeeld Alphen a/d Rijn 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Sub
sidies/Subsidie_steunfonds_non_profit_organisaties

3. Naar aanleiding van de discussie over de organisatiewijzigingen 
hebben wij nog de volgende vragen

a. Is de capaciteit van het personeel voldoende om de 
extra werkzaamheden die voortvloeien uit de 
coronacrisis adequaat uit te voeren

b. Er is sprake van extra benoemingen van loco 
secretarissen, is dat vanwege coronacrisis, of omdat er 
mensen zijn weggegaan

c. Hoe staat het met de uitvoering van reguliere taken en 
werkzaamheden, staat al het andere nu op een laag 
pitje

ChristenUnie-SGP,
Woordvoerder 
Wout van den Brink

1. Kunt u aangeven of en met hoeveel de bijstandsuitkeringen 
sinds maart (door de crisis) zijn gestegen. (aantal gebruikers en 
als het kan voor welk bedrag) Wordt het meerdere ook door 
het Rijk gecompenseerd?

2. We horen over allerlei mogelijkheden om vragen etc, in te 
dienen inzake deze crisis, maar is er een centraal loket waar 
bewoners/ondernemers terecht kunnen

3. Wat doet Lariks, de Bron en de huiskamer? Zijn zij proactief 
bezig. Bellen zij hun cliënten of wachten zij af dat de cliënt 
contact opneemt.

4. Is het bekend hoeveel cliënten er meer zijn geregistreerd bij de 
voedselbank? 

SP,
Woordvoerder
Guus van Ginkel

1. Graag willen wij gedurende de Corona crisis op de hoogte 
gehouden worden hoe de thuiszorg en wijkverpleging verloopt. 
Zowel voor cliënt als thuiszorgmedewerker.

2. We hebben vanuit Leusden nog geen signalen gekregen maar 
vanuit andere SP fracties in het land komen verontrustende 
signalen

3. Afgelopen maandag zijn de zogenaamde Ondernemersloketten 
geopend. Wordt er ook bijgehouden wie er ondanks alle 
maatregelingen toch buiten de boot vallen binnen de gemeente 
Leusden? 

4. SP heeft signalen gekregen dat met name statushouders en 
zeer laag geletterden niet altijd precies begrijpen wat er 
allemaal moet/ kan en aangevraagd kan worden.  Is het 
mogelijk dat daar nog meer specifiek aandacht aan geschonken 
wordt? En bent u bekend met de flyers van thuisarts.nl 
(specifiek voor laag geletterden) en de flyers van Pharos.nl in 
diverse talen over Corona. (overigens complimenten voor de 
uitgebreide info in de Leusderkrant!)

5. SP heeft al meerdere verontruste huurders gesproken die door 
wegvallend inkomen niet weten hoe ze de huur moeten gaan 
betalen. Wij hebben hen doorverwezen naar WSL die over het 
algemeen een zeer sociaal hart heeft voor huurders in de knel. 
Is het wellicht mogelijk om eventueel samen met WSL hier een 



stukje over te wijden in de Leusderkrant? Daarnaast maken wij 
ons zorgen om de mensen die niet bij WSL huren. 

6. Graag ziet SP dat de prestatie-eisen bij gesubsidieerde 
organisaties zoals de Groene belevenis bijgesteld worden  
aangezien zij als gevolg van Coronamaatregelingen geen 
activiteiten meer kunnen ontplooien. Is het College dat met ons 
eens?

7. En onze laatste vraag gaat over flexwerkers. Wij gaan er vanuit 
dat ook de flexwerkers, uitzendkrachten etc in dienst bij 
Gemeente Leusden in dienst blijven en  gewoon doorbetaald 
worden. Klopt onze aanname?

8. Fractie SP
9. Deze vragen zijn al eerder gesteld tijdens het 

fractievoorzittersoverleg met Burgermeester.
10. Deels is er antwoord gekomen. Toch zien wij graag de volledige 

beantwoording tegemoet.

GroenLinks-Pvda,
Woordvoerder 
Marcel Sturkenboom

1. Kan het College aangeven welke maatregelen er mede op 
initiatief van gemeente Leusden of andere organisaties zijn 
genomen om specifieke en/of kwetsbare doelgroepen die 
getroffen zijn door de Corona Crisis te ondersteunen ?

2. Kan het College aangeven op welke wijze de gemeente of 
organisaties in Leusden zich met het oog op noodzakelijke 
(extra) maatregelen voor specifieke en/of kwetsbare 
doelgroepen voorbereid indien de “intelligente lockdown” toch 
langer gaat voortduren dan 28 april en daardoor maatregelen 
aangepast of geïntensiveerd dienen te worden ?

3. De gedachte kan ook zijn om naast het College de betrokken 
organisaties waaronder Lariks maar ook bv vrijwiligers- en 
ondernemersorganisaties  daarover een korte digitale 
presentatie te laten geven.

CDA,
Woordvoerder
Roos Tolboom

1. Zijn er coronabesmettingen in onze zorg- en verpleeghuizen?
2. Hoe houden we in Leusden de virusdruk zo laag mogelijk? Zijn 

er voldoende testen voor personeel (in zorg- en verpleeghuis)?
3. vraag over het afsluiten van parkeerplaats bij de Treek: in deze 

crisis is de psychische gezondheid ook een waarvoor we 
moeten waken. Een toegankelijk bos kan daar aan bijdragen. 
Waarom maken we de parkeerplaatsen niet Corona proof? Wat 
je nu ook ziet dat het elders, bijv bij de sluis helemaal vol staat.
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