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Het Leusdens Sport- en Beweegakkoord
In vervolg op de informatie in het collegenieuws over het besluit van het college om het 
Leusdens Sport- en Beweegakkoord op 17 maart te tekenen, wordt u op 26 maart in de 
Uitwisseling nader geïnformeerd over de totstandkoming en inhoud ervan. 
Het is belangrijk dat de raad is geïnformeerd over het commitment van het college aan dit 
akkoord. Om te benadrukken dat de gemeente één van de partijen is en het akkoord breed 
gedragen wordt, zullen een formateur en verschillende –andere- partners een korte 
presentatie houden tijdens de Uitwisseling van 26 maart. 
De uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij een op te richten platform. De gemeente zal de 
uitvoering ondersteunen onder meer door de inzet van een makelaar Sport en Bewegen 
vanuit het CUP 6.1 (Initiatieven zorg en welzijn), 3.6 ( Leusden Fit) en 3.7 (Positieve 
gezondheid). Deze makelaar wordt gefinancierd vanuit de Buurtsportcoachregeling. 
Opdracht is om in samenwerking met het platform het Sport- en Beweegakkoord in goede 
banen te leiden, de verenigingen te ondersteunen en een actieve verbindingsfunctie te 
vervullen tussen de sportsector, onderwijs en het sociaal domein. Ook de buurtsportcoaches 
krijgen een actieve rol in de uitvoering.
Vanuit het Rijk is voor zowel 2020 als 2021 een bedrag beschikbaar van €20.000,- voor de 
uitvoering. Dit geld komt toe aan het platform dat samen met de partijen de besteding ervan 
bepaalt.
In het najaar van 2021 zal er tussentijd worden bezien of dit goed werkt en wat er moet 
worden bijgesteld. Na 2 jaar vindt een evaluatie plaats.

Terugkoppeling van het gesprek tussen gedeputeerde Schaddelee en de 
burgemeester  en wethouder Vos over de lijnvoering van Syntus binnen 
Leusden
Op 28 november 2019 heeft uw raad een brief naar Provinciale Staten gestuurd. In deze 
brief heeft u uw ongenoegen kenbaar gemaakt over de evaluatie van het busvervoer door 
Syntus. 
De inhoud van deze brief was voor de gedeputeerde aanleiding de gemeente uit te nodigen 
voor een gesprek. Dit gesprek heeft op 13 februari plaatsgevonden. Namens de gemeente 
waren de burgemeester en wethouder Vos vertegenwoordigd. Dit gesprek is op een 
constructieve wijze verlopen. 
Ook namens uw raad hebben de bestuurders Bouwmeester en Vos in heldere bewoordingen 
laten weten dat het bestuurlijk en maatschappelijk ongenoegen in Leusden nog steeds 
voortduurt. De gemeenteraad van Leusden is unaniem van mening dat de huidige lijnvoering 
voor lang niet alle Leusdenaren een verbetering is. 
Vandaar de voortdurende roep om een betere spreiding van de buslijnen. Dat is ook de 
kernboodschap in de brief die in november naar PS gestuurd is. Met deze brief heeft 
bestuurlijk Leusden haar standpunt nogmaals onder de aandacht van de provincie willen 
brengen. 

De gedeputeerde heeft duidelijk gemaakt dat een terugkeer naar het oude lijnennet geen 
optie is. De vervoercijfers geven daar volgens hem ook geen aanleiding toe. 
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Gedurende de resterende looptijd van de huidige concessie zal de provincie dan ook geen 
gehoor geven aan verzoeken om de lijnvoering in Leusden aan te passen naar de oude 
situatie.
De gedeputeerde heeft wel aangeboden serieus mee te willen denken over mogelijkheden 
om degenen die niet langer van de gewone bus gebruik kunnen maken een alternatief te 
kunnen bieden.
Onze brief van 28 november is op 15 januari besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit 
van de provincie. Naar aanleiding daarvan heeft de gedeputeerde een onderzoek toegezegd 
naar de effecten van het provinciale beleid op het thema vervoerarmoede en sociale 
cohesie.
Wat de groep reizigers betreft die door de huidige lijnvoering geen gebruik meer kan maken 
van het openbaar busvervoer is afgesproken dat dit aspect nader onderzocht wordt door de 
provincie in een provinciebrede evaluatie van de huidige concessies in de aanloop naar de 
nieuwe concessies in 2023. Ook in het kader van het lopende provinciale programma wil de 
provincie samen met gemeenten de mogelijkheden onderzoeken van maatwerkoplossingen 
voor aanvullingen op het openbaar vervoer en de vernieuwing van het doelgroepenvervoer 
om daarmee vervoersarmoede tegen te gaan. 
Daarbij wordt nu al gekeken naar een pilot met passende maatwerkoplossingen voor 
inwoners van Leusden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen in ieder geval als input 
worden gebruikt voor de nieuwe vervoerconcessie (die in 2023 ingaat). 
Met dit procesvoorstel van de provincie hebben wij ingestemd.

Dit houdt in dat wij:
 (op ambtelijk niveau) met de provincie in gesprek gaan om vorm en inhoud te geven aan 

de onderzoeksopdracht naar maatwerkoplossingen voor de groep die nu geen gebruik 
van het regulier openbaar vervoer kan maken.  (Hoe groot is het probleem en welke 
oplossingen zijn daarvoor te bedenken)

 de uitkomsten van dit onderzoek afwachten om vervolgens in overleg met uw raad te 
bepalen welke vervolgstappen kunnen/moeten worden gezet.

Beoordeling GBLT door Waarderingskamer
In de vorige raadsinformatiebrief 2020-02 bent u geïnformeerd over de WOZ-uitvoering door 
GBLT. De kwaliteit van de uitvoering van WOZ-taken door GBLT wordt door de 
Waarderingskamer (toezichthoudend orgaan) als goed beoordeeld. Bij de bespreking van de 
RIB op 13 februari tijdens de Uitwisseling is gevraagd of bij deze beoordeling ook de 
‘waardering door inwoners’ een onderdeel is.
Antwoord: 
De Waarderingskamer richt zich bij haar toezicht op de interne beheersingsmaatregelen bij 
GBLT. Dat gaat over processen. Uit de bijgevoegde samenvatting van het 
onderzoeksrapport blijkt dat o.a. de deelprocessen ‘Interactie, verzenden beschikkingen’ en 
‘Interactie, bezwarenafhandeling’ van een goed niveau zijn. De waardering door inwoners 
wordt niet door de Waarderingskamer gemeten, maar voornoemde processen geven wel 
een duiding van de dienstverlening door GBLT. Wanneer de processen goed zijn ingericht 
en worden uitgevoerd dan leidt dat tot kwalitatief goede WOZ-beschikkingen en een goede 
bezwarenafhandeling. 

GBLT 2019 Interne 
Beheersing GBLT Samenvatting.pdf
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Afkoppelproject Hessenweg
Parallel aan de uitvoeringswerkzaamheden van het gescheiden rioolstelsel in de Hessenweg 
is de gemeente in 2019 gestart met het ‘Afkoppelproject Hessenweg’. In dit project werkt de 
gemeente Leusden aan het afkoppelen van regenwater van daken en verhardingen op 
particuliere kavels langs de Hessenweg. Voor deze werkzaamheden heeft het Waterschap 
Vallei & Veluwe een subsidie ter beschikking gesteld om zoveel mogelijk schoon regenwater 
af te koppelen van het vuilwaterriool.

Doel
Het doel is om, naast het realiseren van een gescheiden en afgekoppelde rioolstelsel in het 
openbare gebied, zoveel mogelijk particulieren (2/3) langs de Hessenweg te verleiden om 1) 
schoon regenwater in de eigen tuin op te vangen, of 2) met een nieuwe huisaansluiting op 
het nieuwe regenwaterriool van de gemeente af te voeren naar het lokale watersysteem 
rond Achterveld. 

Stand van zaken
 Alle 103 eigenaren langs de Hessenweg zijn benaderd;
 65 eigenaren hebben de intentie om af te koppelen;
 11 eigenaren hebben gekozen voor optie 1 om het regenwater in de eigen tuin op te 

vangen en daarvoor de subsidie te ontvangen. Zij starten in het voorjaar 2020 met hun 
werkzaamheden. Indien nog nieuwe aanmeldingen volgen gaan we ook hen in de 
gelegenheid stellen om in najaar 2020 mee te doen.

 54 eigenaren hebben gekozen voor optie 2 om met een nieuwe regenwaterleiding aan te 
laten sluiten op het nieuwe regenwaterriool in de Hessenweg. Voor en na de 
zomervakantie 2020 wordt gestart met de voorbereidingen en het aanbrengen van de 
regenwateraansluitingen. Dit wordt door een aannemer in opdracht van de gemeente 
uitgevoerd;

 Tevens hebben vier eigenaren met grote dakoppervlakken zich gemeld om ook af te 
koppelen: zoals de Kerk (1.200 m2) , de vve boven de Spar (700 m2), St. Joseph (> 
2.000 m2) en Mechan (> 2.000 m2). 

 Alle werkzaamheden worden in december 2020 afgerond.

Conclusie
We zijn tevreden met het resultaat tot nu toe, omdat we al bijna aan de 2/3e deelname 
zitten. Ook het aandeel grote dakoppervlakken zien we als een welkome plus in dit 
afkoppelproject. In de aankomende voorjaarsperiode hopen we meer particulieren alsnog te 
kunnen verleiden om deel te nemen. 
Bij volgende rioleringsprojecten is de gemeente voornemens om deze aanpak voort te 
zetten.

200219_KeTa-WiVo-
college-RIB_AfkoppelprojectHessenweg.pdf

Hart van Leusden
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Het project Hart van Leusden nadert zijn voltooiing. Na jaren van voorbereiding is het goed 
te zien dat het winkelcentrum een frisse en actieve uitstraling heeft gekregen waar we weer 
jaren mee vooruit kunnen. 
In maart wordt veel van het straatmeubilair geplaatst. Denk hierbij aan fietsnietjes, 
afvalbakken en banken. Ook de bomen en vaste planten worden aangeplant waardoor in het 
voorjaar genoten kan worden van het geheel. 
Op de Kooikersgracht zijn de drie waterbakken geplaatst en voorzien van een twaalftal 
waterkabbelaars. De gehele verharding zal rond Koningsdag, 27 april, gereed zijn.
De nazorgfase van het project loopt tot half juli. In deze periode worden de openstaande 
thema’s en gebruiksaspecten voor Beheer voltooid.
In samenwerking met de winkeliersvereniging en andere belanghebbenden willen we een 
mooi openingsfeest realiseren. 

Leuk te vermelden is dat het interactieve speelelement ‘MEMO’ (Memory & Movement) op 
het Plein heel goed gebruikt wordt. Ruim boven het landelijk gemiddelde daarom hierbij wat 
statistische gegevens om een beeld te krijgen.

 
Blauw is het Plein
Zwart is landelijk 
Met een gebruik van de afgelopen maand ca. 130 uur (zie hieronder)

Actualisatie Grondstoffenplan

L233907 4



Op 7 november 2019 heeft uw raad de Tussentijdse evaluatie van het Grondstoffenplan 
2016-2020 vastgesteld. Daaruit is op hoofdlijnen naar voren gekomen dat de gemeente 
Leusden goed op koers ligt om de ambitie te realiseren om in 2030 niet meer dan 25 kg 
restafval per inwoner in te zamelen. Daarnaast is het noodzakelijk gebleken om de tarieven 
van de afvalstoffenheffing te verhogen om de alsmaar stijgende kosten te dekken.
In het daarbij gevoerde debat heeft u aan het college meegegeven meer te communiceren 
over de mogelijkheden en noodzaak van afvalscheiding. Tevens heeft u op 7 november 
2019 motie 6.2 (van GroenLinks-PvdA) aangenomen, waarin de raad het college verzoekt in 
het Grondstoffenplan aan te geven:

 Hoe afval nog beter gescheiden kan worden;
 Hoe afval nog vaker gescheiden kan worden;
 Hoe het gebruik van grondstoffen verminderd kan worden.

Dit jaar wordt het Grondstoffenplan geactualiseerd met ingangsjaar 2021. Volgens onze 
huidige planning zal dit plan dit najaar aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. 
Naar aanleiding van het debat eind 2019 presenteert en bespreekt het college in de 
Uitwisseling van 4 juni as. met u graag een eerste selectie van onderwerpen en acties die 
naar onze mening in elk geval in de actualisatie van het Grondstoffenplan aan de orde 
moeten komen. Wij zullen deze inventarisatie van onderwerpen en acties ook uitvoeren met 
de externe stakeholders op het gebied van afvalpreventie en -inzameling. Vooruitlopend op 
de definitieve opbouw van het Grondstoffenplan melden wij u hierbij al dat een 
communicatieprogramma en een lange termijn financiële doorkijk er belangrijke onderdelen 
van zullen gaan uitmaken. Over de financiële ontwikkelingen informeren wij uw raad 
binnenkort bij het aanbieden van de AVU concept begroting 2021.

Afvalambitie
Uw raad heeft op 11 februari 2016 de ambitie vastgesteld om:

 in 2020 niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in te zamelen;
 in 2030 niet meer dan 25 kg restafval per inwoner in te zamelen.

In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van de (afgeronde) ingezamelde 
hoeveelheden in de afgelopen jaren, inclusief de gerealiseerde prestaties in 2019 die ten 
tijde van de Tussentijdse evaluatie nog niet bekend waren, en de raming voor 2020 en de 
vastgestelde ambitie in 2030. De kolom met restafval heeft betrekking op de geformuleerde 
ambitie. 

Uit de restafval-informatie in het overzicht worden twee conclusies getrokken:
1. De gemeente Leusden ligt sinds 2017 goed op koers om de vastgestelde ambitie te 

realiseren. Het resultaat over 2019 bevestigt dit, in aansluiting op de conclusie die we uw 
raad hebben aangeboden bij het evaluatierapport (Raadsvoorstel 7 november 2019). Op 
basis daarvan is de raming voor 2020 tot stand gekomen.

2. Om de ambitie voor 2030 ook te kunnen realiseren, is het nodig om aanvullende en meer 
kleinschalige maatregelen te treffen. Dit is een aandachtspunt in het te actualiseren 
Grondstoffenplan.
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Jaar

Fijn restafval GFT PMD Papier Glas

Gerealiseerd

2009 159 85 83 28

2010 155 76 4,3 82 33

2011 146 76 4,5 85 33,7

2012 151 82 4,7 73 31,9

2013 153 81 4,9 66 33,5

2014 150 82 4,7 70 31,3

gemiddelde t/m 2014 152 80 4,6 77 31,9

2015 153 80 5,8 67 27,7

2016 145 80 9,1 65 29,5

2017 107 90 26,2 68 29,1

2018 71 102 31,9 61 28,4

2019 64 97 33,6 63 29,1

Raming

2020 60 100 34 62 29

Ambitie

2030 25

Ingezamelde hoeveelheden per kg per inwoner per jaar

Energie transitie
Regionale Energie Strategie
In de regio wordt toegewerkt naar de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie 
(RES). De RES zal bestaan uit twee elementen: de regionale ambitie en het concept bod. 
De regionale ambitie beschrijft hoe de regio in 2030 49% CO2 reductie wenst te realiseren. 
Het concept bod van Regio Amersfoort beschrijft welke bijdrage de regio zal leveren aan de 
landelijke opgave voor het opwekken van duurzame energie. Dit zal bestaan uit bewezen 
technieken voor grootschalige opwek van energie door wind op land, zon op land en zon op 
daken.
De volgende processtappen moeten leiden tot een definitief besluit voor 1 juni 2020:

2 maart 2020 Derde raads-/statenledenbijeenkomst plaats gevonden.

Eind maart Vaststelling voorstel concept RES in de colleges gemeenten, provincie 
en waterschap

9 april 2020 Lokale stakeholdersbijeenkomst Leusden: mogelijkheid voor
stakeholders betrokken bij de energietransitie om raadsleden te
informeren over hun standpunt over de energietransitie
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15 april 2020 Gemeenschappelijke volksvertegenwoordigersavond met
Belanghebbenden

Mei 2020 Besluitvorming RES (bod en strategie) door gemeenteraden,
Provinciale Staten en Waterschap. 

Route 35
Na vaststelling van de RES in de regio wordt deze voorgelegd aan de Rijkspartijen en wordt 
beoordeeld of alle RES-sen samen optellen tot de benodigde landelijke opwek van 35TWh 
duurzame elektriciteit. Als dat niet het geval is dan zal het benodigde restant door de 
koepelorganisaties InterProvinciaalOverleg VNG en Unie van Waterschappen over de 
regio’s worden verdeeld. Dit wordt de “Route35” genoemd. Op 1 juni 2020 dient deze 
verdeelsystematiek te worden opgeleverd (tegelijkertijd met de concept-RES van de 30 
RES-regio’s), waarna de systematiek zal worden vastgesteld. 

RES-cyclus
Het gehele RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030. Dat betekent dat de RES in een 
cyclus van minimaal 2 jaar zal worden geactualiseerd. 

Quick scan opwekking duurzame energie A28
Samen met de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt en Amersfoort, Provincie Amersfoort en in 
afstemming met Rijkswaterstaat en de ODRU is er opdracht gegeven voor het uitvoeren van 
een quick scan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie langs de A28. Hierbij 
worden de mogelijkheden voor zon- en windenergie onderzocht uitgaande van huidige 
beleidsuitgangspunten en wettelijke criteria. De analyse moet een kansen- en 
belemmeringskaart van potentiële locaties opleveren met aanbevelingen hoe deze 
belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten. 
Zo moeten concrete potentiële locaties voor de opwek van duurzame energie langs de A28 
(taluds, geluidsschermen, knooppunten etc.) in beeld worden gebracht. Dit is van belang 
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omdat voor het concept RES-bod naar verwachting ook wordt ingezet op het maximaal 
benutten van de mogelijkheden voor duurzame opwek langs infrastructuur.

Proeftuin aardgasvrije wijken: Eurowoningen Toekomstbestendig!
Onder de naam Eurowoningen Toekomstbestendig vragen we een rijksbijdrage om de wijk 
Rozendaal te verduurzamen, toekomstbestendig en aardgasvrij te maken. Als de aanvraag 
wordt toegekend biedt het rijk een financiële bijdrage voor de zogenaamde onrendabele top 
van de investeringen in de woningen en de warmtetechniek. De plannen voor de aanvraag 
worden goed ontvangen in gesprekken met stakeholders in de wijk.

In de Eurowoningen is al veel voorwerk gedaan, er is veel bekend over de woningen en wat 
er nodig is om ze beter te isoleren. Ongeveer 20% van de bewoners hebben in 2016 
aangegeven mee te willen doen met een plan om de woning Nul-op-de-meter te maken als 
er een goede financieringsmogelijkheid is. Tegelijk is het ook een uitdaging om de 
Eurowoningen aan te pakken, de gemiddelde energierekening is behoorlijk hoog en 
bewoners klagen over kou, tocht en vocht. 

Op 17 maart is er een inloopbijeenkomst in het Huis van Leusden voor de wijkbewoners. 
Hier wordt met de wijkbewoners aan de hand van drie thema’s over het project van 
gedachten gewisseld:

1. Woningverbetering en wooncomfort, wat maakt de woning toekomstbestendig?
2. Betaalbaarheid en financiering, hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen?
3. Projectorganisatie en besluitvorming, hoe organiseren we het project en zorgen we 

voor een gedragen besluitvorming door de bewoners?

Valleipark fase 4
Op 17 september 2019 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college (16 juli 
2019) om de planvorming voor woningbouwontwikkeling in de laatste fase van Valleipark 
nabij het Sluisje in zijn geheel stop te zetten. De kosten voor het verwijderen van de 
aanwezige verontreiniging in de ondergrond vielen namelijk veel hoger uit dan de geraamde 
kosten op basis van onderzoek in 2012 en de planontwikkeling voor Valleipark. In plaats van 
woningbouwontwikkeling wordt de entree van de wijk verfraaid. Hiervoor wordt een 
inrichtingsplan gemaakt. Daarvoor hebben we de bewoners van Valleipark gevraagd om met 
ons mee te denken. Op 4 februari is hiervoor een bewonersavond georganiseerd waarbij de 
bewoners zelf, in groepjes, ideeën hebben ingetekend op een plattegrond. Deze ideeën 
worden omgezet naar een aantal schetsontwerpen die vervolgens worden getoetst door 
experts. De ontwerpen die financieel en technisch haalbaar zijn worden vervolgens 
voorgelegd aan alle bewoners van de wijk. Het ontwerp dat de meeste instemming krijgt van 
de wijkbewoners vormt uiteindelijk de basis voor het inrichtingsplan van Valleipark fase 4.  

Nadere toelichting toekomstscenario’s brandweerpost Leusden
In de raadsinformatiebrief van 23 januari zijn de drie uitgewerkte scenario’s voor het 
toekomstbestendig maken van de brandweerpost Leusden in hoofdlijnen toegelicht. Naar 
aanleiding hiervan is er behoefte aan meer informatie over de inhoud en financiële 
onderbouwing van de scenario’s. De drie scenario’s zijn is samenwerking met de VRU, 
vertegenwoordigers van de vrijwillige brandweer en de politie door een architect uitgewerkt 
in schetsontwerpen en kostenramingen. 
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Inhoudelijke toelichting van de scenario’s
scenario A
Het doen van minimale ingrepen waarbij alleen het hoogstnoodzakelijke wordt gedaan om 
voortgezet gebruik en een veilige werkomgeving (Arbo) te waarborgen en de politiepost te 
kunnen invoegen. Er worden geen ingrepen gedaan om het pand te verduurzamen. Ook 
wordt de uitstraling van de kazerne niet verbeterd. De brandweerkazerne is gebouwd in 
1992. Uitgaande van een totale levensduur van 40 jaar is uitgangspunt bij dit scenario een 
instandhoudingtermijn van circa 12 jaar. In deze variant wordt niet voldaan aan het PVE van 
de VRU ten aanzien van de breedte van de stallingsgarage en de plafondhoogte van de 
kantoorruimten; dit is voor de VRU echter niet bezwaarlijk. De plafondhoogte in de kantoren 
voldoet overigens wel aan alle landelijke wet- en regelgeving van bestaande kantoorruimtes. 
Het omliggende terrein voldoet in deze variant niet aan de eisen omdat er geen volwaardige 
wasplaats met vloeistofdichte vloer is in combinatie met olie- en zandafscheiders. Ondanks 
dat voornoemde situatie vanuit het oogpunt van milieu niet optimaal is, wordt de wasplaats 
nu wel gewoon gebruikt.

scenario B
Het renoveren van het bestaande pand waarbij (zoveel mogelijk) aan de eisen van de VRU 
wordt voldaan. In deze variant wordt het geprognosticeerde groot onderhoud, dat in de 
komende tijd moet worden verricht, meer grootschalig opgepakt. Het interieur en exterieur 
van het gebouw krijgen een facelift waardoor het pand weer representatief is voor de 
functies die het huisvest en ook aansluiting krijgt bij de huidige revitalisering van het 
centrumgebied. Het gebouw wordt gasloos (energieneutraal) gemaakt; Uitgangspunt is een 
instandhoudingstermijn van 25 jaar. Bovenop de resterende levensduur van ca. 12 jaar, 
zorgt deze ingreep voor een levensduurverlening van ca. 13 jaar. In deze variant wordt niet 
voldaan aan het PVE van de VRU t.a.v. de plafondhoogte van de kantoorruimten, dit is voor 
de VRU echter niet bezwaarlijk en de hoogte voldoet overigens wel aan alle wet- en 
regelgeving van bestaande kantoorruimtes. Om kosten te kunnen besparen is ook in deze 
variant de verbreding van de stallingsgarage achterwege gelaten. Hoewel de breedte nu niet 
voldoet aan het PVE van de VRU, heeft de VRU geen moeite met de huidige maatvoering. 
Het verbreden van de stallingsgarage (investeringsuitgave ca. € 300.000 inclusief opslagen) 
is niet meegenomen in deze kredietaanvraag.  

scenario C
Nieuwbouw waarbij een iets compacter gebouw wordt gerealiseerd, dat volledig zal voldoen 
aan vigerende wet- en regelgeving (dit komt o.a. doordat bijvoorbeeld het vigerende 
bouwbesluit andere eisen stelt aan nieuwbouw dan aan bestaande gebouwen), eisen van 
VRU en politie en de duurzaamheidsambities van de gemeente. Levensduur van deze 
variant is logischerwijs 40 jaar.

Financiële doorrekening van de scenario’s
Per scenario is op basis van de door de architect opgestelde schetsontwerpen een 
gedetailleerde kostenraming opgesteld. Onderstaande tabel geeft inzicht in de geraamde 
kosten per scenario.

voorziene kosten per scenario (inclusief btw)
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renovatie renovatie nieuwbouw
scenario A scenario B scenario C

sloopkosten -                       -                       169.000
nieuwbouw -                       -                       1.905.000
verbouwingsuitgaven 476.000 890.000 -                       
inpassingskosten politie 97.000 97.000 -                       
uitbreiding stallingsgarage 0 0 -                       
vernieuwen buitenterrein -                       135.000 135.000
20% onvoorzien 115.000 224.000 442.000
bijkomende kosten en leges 125.000 235.000 442.000
ingecalculeerde prijsstijgingen 55.000 104.000 199.000
investeringsuitgaven 868.000 1.685.000 3.292.000
waarvan beschikbaar vanuit MJOP onderhoud 52.000              193.000            193.000            

tijdelijke huisvesting brandweer 68.000 68.000 91.000
afboeken boekwaarde kazerne -                       -                       20.000

-                       -                       -                       
bijkomende uitgaven 68.000 68.000 111.000

De onderstaande tabel geeft het effect op de begroting weer.  

Het effect op de begroting 
begrotings- renovatie renovatie nieuwbouw
kader 2019 scenario A scenario B scenario C

afschrijvingslasten 2.000               39.000               75.000            107.000             
dekking afschr. lstn inzet MJOP middelen -                        -2.000                -8.000             -6.000                
rentelasten -                        8.000                  15.000            34.000               

jaarlijkse uitgaven beheer en onderhoud 17.000             27.000               27.000            27.000               
gemiddeld groot onderhoud (MJOP) 25.000             30.000               21.000            17.000               
gas, water en elektra 14.000             14.000               7.000               7.000                  
belasting en verzekering 2.000               2.000                  2.000               2.000                  

bate uit verhuur aan politie -                        -15.000              -15.000           -15.000              

totaal jaarlijkse lasten en baten 60.000             103.000             124.000          173.000             

Mutatie t.o.v. begrotingskader -43.000              -64.000           -113.000            

Vaststellen regels Wmo en Jeugdhulp 2020
Hierbij informeren wij u dat het college op 11 februari 2020 de volgende regels heeft 
vastgesteld:

 Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2020
 Beleidsregels Beschermd wonen Leusden 2020
 Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Leusden 2020
 Nadere regels verordening jeugdhulp gemeente Leusden 2020
 Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Leusden  2020
 Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
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Aanleiding
Op 6 februari heeft uw raad de gewijzigde verordeningen Wmo en jeugdhulp vastgesteld. 
Aanvullend op de verordeningen worden nadere regels gesteld in beleidsregels. Zodoende 
moesten ook de beleidsregels Wmo en beleidsregels,- en nadere regels jeugd worden 
herzien. Het vaststellen van de beleidsregels en nadere regels is een bevoegdheid van het 
college, de verordeningen gelden als het uitgangspunt.

De wijzigingen zijn vooral een formaliteit; ze zijn een vertaling van de aanpassingen in de 
verordeningen (consequent doorgevoerd), aangepaste beleidsuitgangspunten (de 
collegevisie op doelmatigheid en efficiency zoals ook opgenomen in het CUP), wijzigingen 
die noodzakelijk zijn vanwege gerechtelijke uitspraken (opnemen van een vollediger en 
objectief onderbouwd normatief kader voor Huishoudelijke Hulp), vanwege landelijke of 
regionale afspraken (vaststellen beleidsregels Beschermd wonen en landelijke 
toegankelijkheid maatschappelijke opvang) en gewenste wijzigingen vanuit de uitvoering. 
Alle wijzigingen zijn afgestemd met de  adviesraden: zij hebben meegedacht over de 
noodzakelijke aanpassingen (visie) en input geleverd op de conceptversies. 

Door het vaststellen van deze gewijzigde beleidsregels Wmo en beleidsregels,- en nadere 
regels jeugd kunnen wij als gemeente de zorg en hulp continuïteit en kwaliteit aan onze 
inwoners borgen. De regelingen zijn ook meteen op 11 februari gepubliceerd op Overheid.nl: 
het elektronisch gemeenteblad.

Tussenevaluatie 'broedplaats De Smederij'
Sinds 2018 is de voormalige basisschool aan de Hoefijzer 18, dankzij een gemeentelijk 
investeringskrediet, ontwikkeld tot een tijdelijke ‘broedplaats’ voor maatschappelijke 
organisaties op het gebied van zorg & welzijn en startende ondernemers. Het doel van de 
gemeente was om initiatieven te faciliteren die op een andere locatie in Leusden niet van de 
grond zouden komen. De huurprijs is hiertoe laag gehouden. Het idee was dat er een 
kruisbestuiving zou ontstaan tussen de maatschappelijke initiatieven. En dat het gebouw 
meer zou zijn dan een verzamelgebouw van individuele organisaties. 

Twee jaar na de start heeft het college behoefte aan een tussenevaluatie. Actuele aanleiding 
is dat een aantal start-ups de huur heeft opgezegd. Dat biedt ruimte om opnieuw te kijken 
welke huurders het best passen binnen het concept en/of dat het concept aangepast moet 
worden. 

Centrale vraag: is wat ons toen voor ogen stond, daadwerkelijk gerealiseerd? We werken dit 
uit aan de hand van 3 deelvragen:

1. De gemeente had een sociaal-maatschappelijk doel voor ogen om dit initiatief te 
starten: een tijdelijke broedplaats voor nieuwe en maatschappelijke initiatieven 
waarbij gebruikers elkaar zouden stimuleren en inspireren. Is dit doel behaald?

2. De gemeente was voornemens met de broedplaats mensen die vanuit de 
Participatiewet een onderneming wilden beginnen, voor 3 jaar een beschermde start 
bieden. In hoeverre is dat gelukt?

3. Als we terugkijken naar de afgelopen periode, wat leert ons de evaluatie dan? In 
hoeverre kunnen we op dezelfde wijze doorgaan, of moeten we iets bijstellen? 
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De gemeente gaat hierover in gesprek met de huurders die er nog zitten, de huurders die de 
huur hebben opgezegd, Lariks, betrokken ambtenaren en enkele omwonenden. Het 
resultaat is een kort evaluatierapport met aanbevelingen dat aan het college ter vaststelling 
wordt voorgelegd. Uw raad informeren we over de uitkomsten. 

Sociaal Domein
Hierbij informeren we u over de stand van zaken van de drie samenlevingsakkoorden binnen 
het Sociaal Domein. Deze informatie is met name procesmatig, in de Uitwisseling van 4 juni 
aanstaande zullen we inhoudelijk ingaan op de voortgang.

Samenlevingsakkoord Samen Sterk
Op 13 mei sloten we een akkoord binnen een gemeente breed samenwerkingsverband; 
Samen Sterk, om ons samen in te zetten om eenzaamheid zo veel mogelijk te voorkomen 
en te beperken. We zouden binnen verschillende werkgroepen gaan werken aan de hand 
van vier pijlers: preventie, herkennen en bewustwording, bereiken en actie (gesprek) en 
koppelen van vraag en aanbod. Het sluiten van het akkoord was dus niet het einde van een 
beweging, maar juist het begin. 
De resultaten tot nu toe zijn op 9 februari gepresenteerd aan alle leden van Samen Sterk. 
Tijdens deze presentaties was er ruimte voor verdiepende vragen, signaleren van overlap en 
werden de verbindingen zichtbaar tussen de werkgroepen. Ook is er commitment gevraagd 
om de gepresenteerde plannen verder uit te werken en verder uit te voeren. Binnen het 
samenlevingsakkoord Samen Sterk zijn op dit moment zes werkgroepen actief met circa 25 
inwoners/vrijwilligers uit de Samenleving.  

Werkgroep 1: Lokaal informatiepunt/meldpunt eenzaamheid
Deze werkgroep is aan de slag gegaan door onderzoek te doen naar de meerwaarde van 
een informatiepunt/meldpunt eenzaamheid. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat een 
separaat meldpunt oprichten onvoldoende meerwaarde biedt en stelt voor het 
meldpunt/signaalpunt te koppelen aan de Huiskamer van Leusden. De werkgroep werkt 
deze koppeling nu verder uit. 

Werkgroep 2: Ontwikkelen van een trainingsprogramma voor spilfiguren in de samenleving.
Werkgroep 2 heeft inmiddels een trainingsprogramma ontwikkelt voor spilfiguren in de 
samenleving en is er klaar voor om deze, wanneer er aanmeldingen komen vanuit de andere 
werkgroepen (3 en 4), van start te laten gaan. 

Werkgroep 3: Proeftuin Alandsbeek
De Proeftuin Alandsbeek is opgestart op om op alle vier de pijlers, in de praktijk, te kunnen  
gaan experimenteren. Dit vindt grotendeels plaats in en rondom de Wijkkamer van 
Alandsbeek. In de Wijkkamer zijn er inmiddels dagelijks activiteiten die bijdragen aan 
verbinding, ontmoeting en het versteken van het netwerk. Buiten de Wijkkamer zijn en 
worden spilfiguren in stelling gebracht om te signaleren en op te volgen. Al deze acties 
hebben tot nu toe al geresulteerd in circa 35 mensen die structureel meedoen aan een 
activiteit in de wijkkamer en zijn mensen aan elkaar gekoppeld als een maatje. 

Werkgroep 4: Netwerkstimulering Eenzaamheid 
Werkgroep 4 heeft een stappenplan opgesteld om een Leusdens netwerk van 
buurtcontactpersonen te gaan bouwen, met als doel dat de buurtcontactpersonen fungeren 
als ogen en oren van de wijk, om mensen te informeren en om ze toe te leiden naar een 
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ontmoetingsplek of andere ondersteuning. De werving van buurtcontactpersonen is 
inmiddels gestart en een eerste informatiemiddag is georganiseerd. 

Werkgroep 5: Bewustwordingscampagne – training en actie
Deze werkgroep heeft een bewustwordingscampagne ontwikkeld om zichtbaar te maken dat 
eenzaamheid in alle levensfasen kan voorkomen. Doel is om aan de samenleving, middels 
interviews, te laten zien hoe je met eenzaamheid om kan gaan (training en actie). 

Werkgroep 6: Bewustwordingscampagne
Werkgroep 6 heeft een brede communicatiecampagne “samenlevingsinitiatief Samen Sterk” 
ontwikkeld. Robin is het boegbeeld van deze campagne en staat symbool voor ons 
samenlevingsinitiatief. Robin zal worden ingezet om betrokkenheid te laten zien en om 
concrete acties mee in te zetten. Robin is al gelanceerd tijdens de week van de 
eenzaamheid in september 2019 

. 
De werkgroepen gaan nu verder aan de slag met het uitwerken en uitvoeren van de plannen 
en in de uitwisseling van 11 juni informeren wij u over de verdere voortgang. 

Tot slot
De aanpak van eenzaamheid vraagt om een lange adem. Om die reden willen we het 
programma Samen Sterk meerjarig borgen. De komende tijd gaan we aan de slag om 
hiervoor een meerjarenprogramma op te stellen. U wordt hierover geïnformeerd in de 
uitwisseling of als er eerder aanleiding toe is. 

Samenlevingsakkoord Jeugd
Ieder kind in Leusden moet zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen. Ouders, opvoeders, 
familie en professionals zijn samen verantwoordelijk om te zorgen voor een positief 
opvoedklimaat. Via kinderopvang, school, sport, jeugdgezondheidszorg zorgen de 
professionals voor advies en ondersteuning in de directe leefomgeving van het kind en 
gezin. Is er meer hulp nodig, dan helpen zij ouders en opvoeders bij de opvoeding van hun 
kind(eren). Zij blijven in de directe leefomgeving van het gezin en kunnen dan eerder en 
laagdrempeliger ondersteuning geven. Zo blijft de jeugdhulp financieel beter onder controle 
en toegankelijker voor ouders en kinderen die hulp nodig hebben bij de opvoeding.

Op 14 januari 2020 is daarom het Samenlevingsakkoord Jeugd ‘Samen naar een nieuw 
perspectief op jeugdhulp’ ondertekend door de gemeente en maatschappelijke partners in 
de gemeente Leusden. De afspraken uit het akkoord gaan over:

 Het bieden van advies en ondersteuning aan ouders en kinderen.
 Wie wat doet  in de samenwerking.
 Het maken van een goede afweging voor het inzetten van jeugdhulp.

Alle partijen willen samen een mooie stap maken naar een sterk pedagogische omgeving 
waar iedereen meehelpt aan een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. De partijen 
hebben het akkoord uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma Jeugd en een kerngroep 
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gevormd welke twee keer per jaar samen komt om de voortgang, de resultaten en 
knelpunten te bespreken. De eerstvolgende kerngroep zal op 14 april 2020 bijeen komen.

Samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen
Voor de zomer van vorig jaar is het akkoord Leusden Werkt Samen gesloten tussen 
meerdere ondernemers en werkgevers in Leusden, Sociale Dienst, NVA, enkele 
ervaringsdeskundigen en gemeente Leusden. Deze partners spraken af zich in te zetten 
voor het aan het werk helpen van inwoners met een (bijstands)uitkering en vonden 
overeenstemming over de concrete manier waarop: o.a. door persoonlijke matching, 
speedmeets en positieve communicatie.

Na de zomer is gestart met de uitvoering. Het afgelopen half jaar zijn vanuit het 
Samenlevingsakkoord in ieder geval 10 plaatsingen tot stand gekomen van inwoners uit 
Leusden bij een werkgever in Leusden. Daarvan is 1 plaatsing beperkt gebleven tot een 
proefplaatsing, 9 plaatsingen hebben geleid tot parttime of fulltime contracten. Voor 2 
mensen van wie hun contract inmiddels weer is afgelopen, is elders nieuw betaald werk 
gevonden. Deze matches zijn het gevolg geweest van de contacten die binnen het 
Samenlevingsakkoord zijn ontstaan: de kortere lijntjes tussen de partijen hebben deze 
plaatsingen mogelijk gemaakt.

Kanttekening hierbij is wel dat deze plaatsingen niet tot stand kwamen via de methodiek die 
daarvoor binnen het akkoord was bedacht. Ook niet alle concrete afspraken hebben al een 
vervolg gehad. Daarnaast blijkt het groepje mensen met een uitkering dat klaar is voor werk 
steeds kleiner te worden. Daarom zullen de partners eind maart weer bij elkaar komen om te 
bespreken of en op welke manier de samenwerking wordt voortgezet.

In het kader van positieve communicatie en waardering voor de inzet van partners reikt 
wethouder Kiel op 4 maart het keurmerk Inclusief Werkgever uit aan ambassadeur Bert 
Boeijink van Bloemendal Bouw en aan Dennis Poorthuis en Martijn van Eijkel van Verhoeve 
Advies. 
Verhoeve Advies heeft als eerste werkgever een werkzoekende met afstand tot de 
arbeidsmarkt een baan aangeboden. Zij maakten hiermee de eerste match van Leusden 
Werkt Samen. Bert Boeijink heeft zijn netwerk actief benaderd en hiermee bijgedragen aan 
diverse matches.
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