
Uitwisseling + Informatieronde 
23 april en 14 mei 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.

Inhoud
- Ga snel naar vragen bij voorstellen uit de informatieronde 23 april en 14 mei
- Ga snel naar vragen bij hamerstukken (= was Informatiemarkt)
- Ga snel naar overzicht onderwerpen uitwisseling 23 april en 14 mei. 
-

VRAGEN BIJ VOORSTELLEN UIT DE INFORMATIERONDE 

RV Vaststelling bestemmingsplan Emelaarseweg 22  op 
23 april
De beantwoording van de vragen vond plaats tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 
op 23 april en is terug te bekijken op de website.

Fractie Vragen
VVD
Woordvoerder 
Lonink

Geen vragen vooraf

GroenLinks-PvdA, 
Woordvoerder 
v.d.Vegte

Wat is er precies met de volkstuintjes gebeurd ?

ChristenUnie-SGP,
Woordvoerder 
Christiaan den 
Hertog

In de krant hebben we kunnen lezen dat de volkstuin gaat 
verdwijnen. Kunt u aangeven hoe dit nu precies zit?

SP,
Woordvoerder
v.Ginkel

Vraag: wordt er al  gezocht  naar een alternatief  voor de 
volkstuinders ,  mochten deze niet tot overeenstemming komen 
met de nieuwe eigenaar

CDA,
Woordvoerder
Wim van Ginkel

Sinds 20 April opnieuw in de verkoop
 Wat wordt er precies verstaan onder de dubbel bestemming
 Vindt er ook bodemsanering plaats?

D66
Woordvoerder
Van Woerdekom

1. De huidige woning staat op de MIP lijst. Wordt daar rekening mee 
gehouden? Welk beleid heeft het college in het algemeen en in dit 
geval specifiek? 

2. In het RV staat, dat de volkstuintjes kunnen blijven. Volgens een 
artikel in de Leusderkrant moeten de volkstuinders toch verkassen.

a. Is er echt geprobeerd tot een fatsoenlijke overeenkomst te 

Schutte - van der Schans, Ina, 21-04-20
Griffie rouleert naam van fractie die bovenaan staat per cyclus. 

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Uitwisseling/2020/23-april/19:30


komen of hadden de eigenaren geen positieve insteek?
b. Wat is de reden, dat de recreatieve bestemming 

opgeheven wordt? Wat zijn de sociale en maatschappelijke 
gevolgen van deze wijziging en wil het college dat?

3. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld, maar er is al een 
omgevingsvergunning aangevraagd en er wordt al 
verbouwd/gesloopt. Bovendien staan en de woningen staat al te 
koop. Is dat bij het college bekend en wat is de reactie

RV Krediet Herinrichting Openbare Ruimte IKC 
Berkelwijk op 23 april
De beantwoording van de vragen vond plaats tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 
op 23 april en is terug te bekijken op de website. De beantwoording op de extra vragen die 
tijdens de vergadering zijn gesteld maar waar nog geen antwoord op was gegeven, staan in 
onderstaande tabel.

Fractie Vragen
VVD
Woordvoerder 
Roskam

Geen vragen vooraf. 

GroenLinks-PvdA, 
Woordvoerder 
Houtveen

Vragen: Een investering van € 800 k voor het inrichten 
van de buitenruimte, maar is dat opportuun als we kijken 
naar alle financiële uitdagingen die op ons afkomen en in 
de Voorjaarsnota moeten landen ?

ChristenUnie-SGP,
Woordvoerder 
Wout van den Brink

1. Waarom is bij de realisatie van IKC Berkelwijk geen 
rekening gehouden met de inrichting van het terrein? 
Anderhalf jaar geleden gaf u aan dat er toen nog geen 
zicht op was, maar waarom heeft dat zo lang moeten 
duren? Nu moet het op het allerlaatste moment besloten 
worden en aanbesteed worden.
2. Het investeringskrediet bedraagt 620.000. Het is nog 
niet zeker of dit bedrag voldoende is. Er moet nog steeds 
gerekend worden. Ook nu blijkt dat het proces ´te laat´is 
gestart en dat het financiële gevolgen kan hebben 
waarover wij later weer worden ingelicht. Wanneer weet u 
of het binnen deze begroting blijft?
3. Is het schoolplein wel op tijd gereed. U spreekt in de 
tijdsplanning dat de herinrichting parkeerplaats en 
openbare ruimte voorzien is in de zomer van 2020, maar 
de oplevering van die zelfde openbare ruimte is gepland 
voor de tweede helft van 2020. Graag een duidelijke uitleg 
wat en wanneer iets gereed is.
4. U wilt € 490.000 dekken uit de reserve bovenwijkse 
voorzieningen. Deze voorziening is op dit moment veel te 
laag hiervoor. Waaruit worden de kosten in 2020 betaald. 
Wanneer is de voorziening op het peil van € 490.000? 
Kunt u punt 1.3 van de argumenten in het RV nader 
toelichten. Dit betreft de tweede alinea.

SP,
Woordvoerder

Vragen: Voor de inrichtingskosten wordt door het College 
een enorm bedrag gevraagd aan de Raad. Tevens wordt 
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Belt al meteen aangegeven dat de kosten hoger uitvallen 
(maar ook lager) met een marge van 15% wat mogelijk 
teruggebracht kan worden naar 5%. Kan er nu werkelijk 
niet beter begroot worden? Het gaat niet over een 
onvoorziene lange periode dus kosten moeten helder zijn. 
Nu al aansturen op nog een extra krediet mag niet aan de 
orde zijn. 
Brengt ons bij de tweede vraag hoe verhoudt zich deze 
post in de begroting? We zitten in rare tijden met nog 
geen enkel zicht op wat de financiële gevolgen voor de 
gemeente zijn. Waar is het sober en doelmatig gebleven.
Als laatste:  Klopt het dat de speeltoestellen die op het 
schoolplein gaan komen door de scholen zelf betaald 
moeten worden? Middels sponsoring o.i.d. gaat dat in 
deze tijd een enorme opgave worden. Is er binnen het 
grote budget wat gevraagd wordt werkelijk geen ruimte 
voor een speeltoestel?

CDA,
Woordvoerder
Roos Toolboom

Hierbij mijn vragen over het RV Kredietaanvraag 
herontwikkeling openbare ruimte IKC Berkelwijk. De 
asbestinventarisatie staat in het RV beschreven, hierover 
wil ik dus geen vraag stellen.
 In 2018 werd er een reservering gemaakt in het RV 

IKC Berkelwijk van 350.000 euro in de Algemene 
reserve voor de herinrichting van de buitenruimte. Hoe 
kan het dat de kosten nu voor een aanzienlijk deel uit 
de reserve bovenwijkse voorzieningen komt? En niet 
uit de pot Algemene reserve?

 De marge van 5% vinden wij een groot risico. Kan het 
college er op aansturen dat de herinrichting binnen het 
beschikbare budget wordt uitgevoerd?

 Wat is de verdeling van het bedrag? (Hoeveel komt 
ten goede aan het algemeen belang en hoeveel enkel 
aan de school? Zijn wij verantwoordelijk voor de 
inrichting van het schoolplein voor wat betreft 
speelvoorzieningen? En kunnen er speeltoestellen 
van de huidige inrichting van het plein hergebruikt 
worden?

D66
Woordvoerder
Van Woerdekom

Vragen informatiemarkt/ambtelijke ondersteuning: 
1. Naast het bedrag voor de sloop wordt een bedrag gevraagd 

voor de herinrichting. Graag ontvangen wij een specificatie 
van dit bedrag. Zijn daar normen voor?

2. Is er meer info hoe die buitenruimte eruit gaat zien behalve 
de bijgevoegde platte tekening?

3. In het stuk worden twee percentages genoemd voor de 
ramingen (15% en 5%).

4. Welk percentage wordt gebruikt in het bedrag van de 
herinrichting? Graag toelichting.

5. Hoeveel m2 speelruimte is er beschikbaar en hoeveel is 
verplicht?

Vragen aan de wethouder: 
1. Hoe wordt voorkomen, dat binnen korte tijd - net als bij 

Antares – nogmaals een krediet  



2. nodig is voor de speelruimte?
3. Is het mogelijk om een soberder en goedkoper plan te 

maken? Wat zou er in dat geval  moeten vervallen?
4. 3. Is het college bereid om voor alternatieve financiering 

nogmaals te kijken naar de mogelijkheid om ook 
woningbouw mogelijk te maken op de vrijkomende grond?

- Definitief Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte staat inmiddels op de 
website. 

- Afbeelding demarcatie (grens tussen wat de school realiseert en wat 
gemeente realiseert) en planning (De afbeeldingen staan op de website waar 
bovenstaand Definitief Ontwerp ook staat). 

o Het raadsvoorstel kredietaanvraag voor 28 mei gaat over sloop De 
Heerd en herinrichting openbare ruimte (rode en blauwe gebied).

- Vraag speeltoestellen (deze wordt uitgezet bij Voila, informatie volgt via Kees 
van Dijk)

Hierbij de toelichting op de vraag uit de informatieronde over de financiering van het 
schoolplein inclusief de speeltoestellen bij IKC Berkelwijk (ik meen van GroenLinks-
PvdA):

Onderwijsorganisatie Voila is verantwoordelijk voor de realisatie van het 
schoolplein. 
De kosten voor het plein bedragen naar verwachting ongeveer €175.000. 
Dit bedrag staat nog niet vast, omdat de offertes nog niet allemaal ontvangen zijn 
door Voila.
De kosten om de grond inclusief de waterhuishouding geschikt te maken voor het 
speelplein zijn nog onzeker, maar de verwachting is dat dit een aanzienlijk aandeel 
in het totaalbedrag zal zijn.

Opzet:
Het plein krijgt voor een belangrijk deel een groene uitstraling; hierin wordt relatief 
veel geld geïnvesteerd. 
Veel gaat hergebruikt worden: 

 de oude tegels van het schoolplein van de Heerd 
 het hekwerk van de Heerd wordt gebruikt voor de afrastering van het plein 

aan de waterkant 
 een aantal speelwerktuigen. 

Er zal 1 nieuw groot speelwerktuig aangeschaft worden
Het plein wordt moeilijker bereikbaar gemaakt voor fietsers en brommers om 
hangjeugd te weren. 
Wel blijft het plein openbaar gebied zodat de jeugd uit de buurt er naar harte lust 
kan spelen.

Bekostiging:
€75.000                Gemeente; als onderdeel van het bouwbudget (raadsbesluit 
L180992 d.d. 27 september 2018)
€75.000                Voila uit eigen middelen
€25.000                Humankind; bekostiging eigen deel van het schoolplein (afgesloten 
deel voor 0-4 jarigen)
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RV Actualisatie grondexploitaties 2020  op 23 april

Fractie Vragen
VVD
Woordvoerder 
Caarels

Naast complimenten voor wethouder en ambtenaren. 
Twee belangrijke kengetallen voor Grex zijn weerstandsvermogen en 
risicoprofiel.
Daar wil ik op focussen en niet op details. 

1.   Raad stelde 10 jaar geleden vast dat de verhouding beschikbaar 
weerstandsvermogen en benodigd weerstandsvermogen 0,8 < x < 1,2 
moet zijn. Het wordt nu 1,44 en mogelijk nog hoger. Goed dat college 
met voorstel komt over hoe om te gaan met dit surplus.  College stelt 
dat de verwachting voor 2021 is dat de ratio niet toeneemt en daarna 
wel weer.
Vraag: waar zit dat in en wat is dan de prognose voor 2021? En welke 
invloed gaat dat hebben op het geheel en de prognose lange termijn?
In 2021 daalt de ratio, mede door de afdracht aan het Fonds 
Bovenwijks en de te verwachten ontwikkelingen. 
Op langere termijn stijgt de ratio weliswaar, maar dat moet in bredere 
context worden gezien. De ratio stijgt omdat de benodigde 
weerstandscapaciteit daalt. Immers, als we minder gronden 
exploiteren en deze ook nog eens aan het eind van de exploitatie 
komen, dan is er minder risico en lagere impact van het risico. 

Op langere termijn is het goed om te beseffen dat er een einde komt 
aan de bijdrage van het grondbedrijf aan het vullen van het Fonds 
Bovenwijks en aan het vullen van de Algemene Reserve van de 
Algemene Dienst.
Daarvoor hebben we de Nota Kostenverhaal opgesteld en in de 
begroting al voor de langere termijn ingecalculeerd dat er een bijdrage 
aan de Bovenwijkse voorzieningen dient te zijn, vanuit de Algemene 
Dienst zelf. 

Op dit moment voorzien wij dat er de volgende gronden in exploitatie 
genomen gaan worden:
Mastenbroek II en strategische gronden in het buitengebied.
Strategische gronden kunnen wellicht worden betrokken bij de RES 
en toekomstige woningbouwopgaven. 
Mastenbroek II wordt komend jaar al concreet. Verwachting is dat we 
na de zomer al aan de slag gaan met verdere uitwerking.

2. Wij hanteren bij risicoprofiel een paar categorieën ( > 90%, 50-90% 
en daaronder nog enkele)
Projecten met risicoprofiel > 90% worden al als gebeurtenis gezien. 
En derhalve als kosten geraamd en ingeboekt in de Grex.
De VNG vindt dat een gemeente zich moet afvragen of een risico 
groter dan 50% ook als te verwachten kosten zouden moeten worden 
ingeboekt in de Grex. 
Vraag: doen wij dat? En zo niet, welke impact heeft het als wij het wel 
zouden doen?
Op basis van de nota Risicomanagement wordt voor de bepaling van 



het risicoprofiel de zogenaamde IFLO norm gehanteerd. Deze norm is 
bepalend voor de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit.
Naast deze norm is ook nog een afzonderlijk risicoanalyse per project 
gedaan bij deze laatste is gekozen een risicocategorie van 50% als 
een matige kans te omschrijven. Het totaal van deze risicoanalyse gaf 
een risicoprofiel van € 247.000. Dit is de orde van grootte van de 
impact. 
Zoals geconstateerd in de rapportage is de gekozen IFLO norm 
voldoende om deze projectrisico’s te dekken. 

3. In Rapport Actualisatie (pg 17) staat "ten opzichte van eerdere 
raming heeft zich hier echter een forse overschrijding voorgedaan, 
met circa € 80.000,00. Voor zover achterhaald kan worden was deze 
eerdere raming op onvolledige uitgangspunten gebaseerd. Na 
afronding van de werkzaamheden bleek het verschil tussen raming en 
uiteindelijke daadwerkelijke kosten" …
Vraag: zonder in details te treden over het project of het bedrag, waar 
lag het aan? (niet beïnvloedbare omstandigheden, veranderde 
omstandigheden, professionaliteit van de inschatting). En is hier lering 
uit getrokken?
De onvolledige uitgangspunten ontstonden door een onvolledige 
overdracht bij de wisseling van betrokken. Duidelijk is dat dus gewaakt 
moet worden dat overdrachtsdossiers compleet zijn.

4. Biezenkamp is een behoorlijke aderlating. College heeft kennelijk 
behoefte om te laten zien en benadrukken dat het over het geheel 
goed gaat want soms informatie over een kengetal inclusief en 
exclusief Biezenkamp. 
Vraag: hoe komt het dat Biezenkamp dit Grex-beeld laat zien? Is een 
van de oorzaken dat iets vooraf niet goed is ingeschat? En welke 
lering trekken wij hier uit?
Biezenkamp loopt al zeer lang, sinds 2005 en als je het originele plan 
er nu bij haalt, dan zal je zien dat er weinig over is van dat plan. Er zijn 
de nodige tegenvallers geweest en de ontwikkelingen uit het verleden 
worden in deze actualisatie ook nog steeds weerspiegeld. 
De laatste jaren doen zich geen grote tegenslagen of wijzigingen meer 
voor. Rossenberg (grex) loopt volgens planning. Binnenkort wordt 
openbare ruimte afgerond en de laatste 3 kavels worden momenteel 
gebouwd. Verder is de verwachting dat met de afhechting van het U-
blok (financieringsconstructie), deze exploitatie kan worden afgerond. 
Reeds bij aanvang van de exploitatie was duidelijk dat hier sprake 
was van een verlies. Om dit verlies te kunnen opvangen is vanaf dat 
moment ook al een voorziening genomen. Over deze voorziening is 
ook altijd overeenkomstig gerapporteerd. Overigens kan bij deze 
herziening door een verbetering een gedeelte van de getroffen 
voorziening voor de Biezenkamp al vrijvallen.

We hebben hiervan heel veel geleerd. Onteigening van 
appartementen bleek niet mogelijk, kabels en leidingen, infrastructuur 
enz…



GroenLinks-
PvdA, 
Woordvoerder 
Sturkenboom

Vragen. Eigenlijk niet maar we zijn nieuwsgierig wat de aanpassingen 
in het grondbeleid, de svz tav alle projecten en de ratio is.  

De bestuurlijke samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in het 
geschetste beeld 

ChristenUnie-
SGP,
Woordvoerder 
Wout van den 
Brink

Vragen Grondexploitaties:
1. Bij punt 5.8 Groot Agteveld staat dat de Alliantie gevraagd heeft om 

een kleine verdichting van het plan. Waarom is dat nodig en welk(e) 
veld(en) betreft dit verzoek.

Die verdichting is eigenlijk al gaande. De velden die nu gebouwd 
worden waren oorspronkelijk veelal tweekappers en kavels. De 
vraag naar rijwoningen, betaalbare woningen was groter en 
daarop is destijds geanticipeerd. Gezien de voortvarende verkoop 
bleek dit een juiste ingreep, zonder in te grijpen in de openbare 
ruimte. Dit past allemaal nog binnen het bestemmingsplan. 
Voor het resterende deel komt dan ruimte vrij om meer te bouwen 
dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hiervoor is nog een 
bestemmingsplanprocedure nodig. Deze zal kort na de zomer 
worden gestart. We zijn hierover in gesprek met De Alliantie.

2. Punt 6.2 Restant buitengebied. Waarom is er geen verwachting voor 
deze gebieden voor de middellange termijn? Wij moeten toch na 
2025 ook nog bouwen?

In de actualisatie doen we hierover nog geen uitspraken. Het is 
juist dat er nog een opdracht ligt voor de woningbouwopgave. Het 
is realistisch om te kijken of deze gronden daarin kunnen worden 
betrokken, net als de RES-opgave.

3. Waarom worden de vrijvallende (school)locaties niet in dit rapport 
genoemd?

Op de betreffende locaties is de planvoorbereiding in volle gang. 
We zijn echter nog niet zover dat een grondexploitatie geopend 
kan worden middels een raadsbesluit. Vanaf dat moment zullen de 
locaties ook in deze rapportage verantwoord worden.

4. Zijn er na 2023 nog revenuen te verwachten of is dan onze 
grondexploitatie ´ten einde´

Het is nu goed om te zien dat de verwachtingen positief zijn. Er 
zijn echter ook slechtere tijden geweest!
Als er geen nieuwe exploitaties worden toegevoegd, dan droogt 
het op termijn op.. dat is juist. 
Schoollocaties volgen nog, daarnaast zullen ook nog wel enkele 
ander binnenstedelijke locaties gaan spelen… De Korf is er daar 1 
van

5. De ratio van het weerstandsvermogen is per 1-1-2020 1,44 en het 
jaar er na 1,15.
is voor de berekening van 1,15 rekening gehouden met de verwachte 



uitname uit de reserve van € 800.000? Indien dit niet zo is, dan heeft 
deze uitname gevolgen voor de ratio in 2021. Houd u rekening 
hiermee dat dan de uitname beperkt moet blijven? (ratio komt dan 
onder 0,8).
Er is bij de bepaling van de ratio van het weerstandsvermogen nog 
geen rekening gehouden met de uitname van € 800.000. Zoals 
aangegeven zullen wij u bij de Voorjaarsnota 2020 een voorstel doen 
hoe hiermee op te gaan (Beslispunt 5.)
In de nota risicomanagement is bepaald dat indien de ratio onder 
aangegeven 0,8 komt het college een jaar de tijd heeft de ratio weer 
op het gewenste niveau te brengen. Op basis van de huidige 
inschatting zou dat in het volgende jaar al weer het geval zijn.

SP,
Woordvoerder
Van Ginkel

Geen vragen vooraf. 

CDA,
Woordvoerder
Albert Kramer

Betreft document Actualisatie grondexploitatie 2020
* blz. 4 moet dat niet zijn 1 Januari 2020 zoals in het RV.
*Tekst vennootschapsbelastinglast , laatste regel boven geel. 
De gesloten vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de 
venootschapsbelastingslast heeft een werking vanaf 2016 en verder. 

Vragen
* In hoeverre staat het hele grondexploitatie m.b.t. aanname en 
veronderstelling nog in verhouding met onze huidige situatie ten 
aanzien van de Coronacrisis! Zie aanname op blz 12 
Dat is een punt van aandacht, waar we in de voorjaarsnota en de 
kadernota nadrukkelijk bij stil zullen staan. 
Op dit moment wordt ten aanzien van de grondexploitaties op basis 
van verschillende scenario’s al geprobeerd inzicht te krijgen in de 
effecten van de crisis.

* Disconteringsvoet Rente 2% is dat correct, wij hanteren toch een 
rekenrente van 1%
De disconteringsvoet van 2% volgt uit het Besluit Begroting en 
Verantwoording en is gerelateerd aan de streefinflatie van de 
Europese Centrale Bank

* RV staat bij 4.2 188.000 die vind ik terug in het tabel wat is 
bijgevoegd, waar komt die 28.000,00 verwijzing naar de primaire 
begroting waar vind ik die?
In de rapportage is in hoofdstuk 8 de verhouding tussen de 
Programmabegroting en de exploitaties weergegeven. In de tabel bij 
dit hoofdstuk staat het aangegeven bedrag van €28.000 vermeld. 

* RV paragraaf Risico’s n.a.v. het Coronavirus, welke risico’s ziet het 
college, heeft het invloed op de surplus van 8 ton.
Zie het antwoord op de eerdere vraag over de coronacrisis. We zullen 
bij het voorstel over de uitname in de Voorjaarsnota en in de 



kadernota hier nog uitdrukkelijk bij stil staan. Wij hopen op dat 
moment ook meer inzicht te hebben in de gevolgen van de 
coronacrisis voor de grondexploitaties.

* Project Hamersveldseweg 136 verkoop kavels 2020 2021 kan nog 
positief worden door de verkoop van de kavels?
Zoals omschreven in de rapportage is er de verwachting dat deze 
kavels toch in 2020 en 2021 verkocht kunnen gaan worden. OP basis 
van de huidige exploitatie wordt dan nog een resultaat verwacht van € 
243.000 positief.

*Valleipark verontreiniging heeft dat geen directe gevolgen voor de 
bewoners.
De bodemverontreiniging in fase 4 betreft de voormalige stortplaats. 
De stortplaats is afgedekte met een zogenaamde leeflaag en de aard 
van de verontreiniging is dusdanig dat er geen gevaar voor het huidig 
gebruik is.
Voor de voorgenomen woningbouw was het echter noodzakelijk deze 
verontreiniging alsnog te saneren, er zou dan een verstoring in de 
bodem plaatsvinden. De kosten daarvan zijn dusdanig dat een 
rendabele ontwikkeling niet meer mogelijk was. 

* Hoe kan het dat het plan De Biezenkamp / Rossenberg zo slecht 
uitpakt of lees ik het verkeerd.
Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de VVD, de heer 
Caarels

*VBP analyse houdt die stand?
De uitgangspunten van de vaststellingsovereenkomst en de resultaten 
van de exploitaties maken dat deze analyse nog steeds stand houdt.

D66
Woordvoerder
Mülder

1. A. Vragen technisch: 

 Op blz. 14 staat een blinde kaart met de diverse locaties, liever 
een ingevulde kaart.

 Op blz. 9 wordt Mastenbroek II genoemd die echter niet op de 
(blinde) kaart staat. Ook niet de enkele losse percelen in het 
buitengebied. Graag op kaart aangeven.

 Op blz. 10 staat een tabel zonder titel en zonder uitleg van x- 
en y-as. Graag dit standaard opnemen.

Bovenstaande punten zullen worden meegenomen in de volgende 
rapportage.

 

1. B. Vragen inhoudelijk:



 Op blz. 17 staat bij Hamersveldseweg 136 e.o. dat een 
“eerdere raming op onvolledige uitgangspunten was 
gebaseerd.” Graag uitleg wat er gebeurd is, wat we daarvan 
geleerd hebben en hoe we dat volgende keer voorkomen.

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van de VVD, de heer 
Caarels

 Blz. 19 staat bij Valleipark dat “een stuk grond vanwege de 
verontreiniging niet in ontwikkeling wordt genomen, maar na 
een beperkte sanering als groen wordt ingericht. “Hoe weten 
we dat deze beperkte sanering voldoende is om de 
gezondheid te blijven garanderen?

Zie het antwoord op de vergelijkbare vraag van het CDA, de heer 
Kramer

 Blz. 33 staat dat naar verwachting in 2020 verdere stappen 
gezet worden in het ontwikkelen van Mastenbroek II in 
Achterveld. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente stappen 
zet in de ook in deze notitie genoemde toenemende woning te 
kort. Dus als dat niet gaat zoals hier geschetst, wil het college 
de raad spoedig hierover informeren?

Als er een afwijking gaat plaatsvinden ten opzichte van de huidige 
uitgangspunten rondom de ontwikkeling van Mastenbroek II zullen 
wij u daarover informeren.

 In feite zijn alle gronden in ontwikkeling. Om die steeds groter 
wordende woningnood tegen te gaan moeten/kunnen er o.a. 
nieuwe strategische gronden aangeschaft worden. Welke 
stappen gaat het college wanneer zetten om de raad daar 
voorstellen voor te doen, opdat nog deze raadsperiode daar 
goede en duidelijke afspraken over gemaakt gaan worden?

Het college zal na de zomerperiode bij de raad terugkomen met 
nadere voorstellen hierover.



RV Vaststelling Gewijzigd BPL Lisidunahof te Leusden op 
14 mei

Fractie Vragen
VVD



Woordvoerder 
Lonink

GroenLinks-PvdA, 
Woordvoerder 
Van der Vegte

Wij hebben de vraag in hoeverre en op welke wijze afwegingen 
t.a.v. de biodiversiteit voldoende een rol spelen bij het 
bestemmingsplan/ wordt de wijk natuurinclusief gebouwd (zo nee 
waarom niet), en worden er voorzieningen aangelegd voor 
slimme mobiliteit (deeleconomie)?

ChristenUnie-SGP,
Woordvoerder 
Van der Kooi

Bij de invulling van de zuidrand wordt aangegeven dat de 
omwonenden positief hebben gereageerd. Hoe is de invulling van 
de zuidrand bij de omwonenden uitgevraagd? Alleen tijdens de 
inloopavond van 18 februari? Waren er ook omwonenden niet 
positief over de invulling? Zo ja, wat waren hun argumenten.

SP,
Woordvoerder
Van Ginkel

- Wordt  er bij de wijziging van het bestemmingsplan 
geëxperimenteerd 
  in de geest van de nieuwe omgevingswet?
- zo , ja, bij welke elementen?
- worden de voorlopige ervaringen gedeeld met de raad?
- kunt u aangeven op welk moment in de planvorming de 
burgerparticipatie vorm krijgt.

CDA,
Woordvoerder
Van Ginkel

1/ Hoeveel woningen en van welke categorie worden er in dit plan 
gebouwd? Het staat in het raadsvoorstel als ruim of ongeveer 
aangegeven.
2/ Welk Natura-2000 gebied is voor dit plan belangrijk en op 
welke afstand is dit gelegen?

D66
Woordvoerder
Van Woerdekom

a. Op 18 februari is een inloopavond geweest over de 
inrichting van de zuidrand. In het RV staat, dat de reacties positief 
waren. Is er een verslag van die avond en zo ja kunnen wij dat 
krijgen? Hoe gaat de zuidrand eruit zien?

b. Leusden heeft een woonvisie, die loopt tot 2025. De 
toekomstvisie van Leusden heeft een blik op 2040. In het RV 
wordt gerekend met cijfers en aannames in 2028. Waar komt dit 
getal vandaan en hoe verhoudt dit zich tot onze 2025 en 2040?

c. In het BP staat, dat dit plan voorziet in de vraag naar 
seniorenwoningen. Om welke woningen in dit plan gaat dat?

d. Het gearceerde gedeelte in het plan krijgt een dubbele 
bestemming met het oog op de aangenomen motie. Het gebied 
sluit aan op privé terrein. Hoe zou in dat geval een tweede 
ontsluiting mogelijk kunnen worden?

OVERZICHT BIJ HAMERSTUKKEN

De volgende raadsvoorstellen zijn rechtstreeks doorgeleid naar de raad zonder 
informatieronde. Het betreft deze keer hoofdzakelijk stukken van Verbonden Partijen. 
Raadsrapporteurs worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op 



zienswijzen en afhandeling van de stukken. Geef a.u.b. uiterlijk 26 mei door aan de griffie of 
u als raadsrapporteurs hier gebruik van wilt maken. 
 
RV Vragen
RWA/
Amfors 

Rapporteurs: v. Woerdekom en Roskam – geven toelichting

AVU Rapporteurs: v.d.Vegte en v.d. Heuvel

GBLT Rapporteurs: Mülder, v.d.Brink

RUD Rapporteurs: Tolboom, Lonink

VRU Rapporteurs: Caarels, v.Ginkel

GGDrU Rapporteurs: Belt, Lonink

VRAGEN BIJ UITWISSELINGEN

Tijdens Uitwisselingen wordt de raad geïnformeerd door het college over actuele 
ontwikkelingen. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn alle uitwisselingen live te volgen 
via gemeentebestuur.leusden.nl. 
 Voorafgaand aan de Uitwisseling nemen ambtenaren vooraf hun presentatie op. De 

raadsleden ontvangen deze voorafgaand als ‘preview’ zodat zij eventuele vragen kunnen 
voorbereiden. 

 Tijdens de Uitwisseling wordt eerst de digitale presentatie vertoond, daarna is er ruimte 
voor het stellen van aanvullende vragen. 

Sport en Beweegakkoord Leusden 23 april 19.30 uur

Fractie Vragen
VVD
Roskam

Geen vragen vooraf

GroenLinks-PvdA
Sturkenboom

Antwoord

Vragen: Waarom niet meer het accent op een sportakkoord of 
minimaal meer inbreng van de sportverenigingen ? Waarom 
wordt er in de aansturing niet (boven de sportmakelaar) meer 
expertise met sport en bewegen ingebracht ? Waarom is alles 
wat met (school-)zwemmen (swimm experience) te maken heeft 
buiten beschouwing gelaten ?

Het S&B akkoord is tot stand gekomen vanuit 3 werkgroepen, 
waarvan één zich vanuit het perspectief van de sportverenigingen 
richtte op de thema’s. We hebben de thema’s gevolgd van het 
Nationaal Sportakkoord. In de uitwerking van het akkoord zal de 
nadruk zeker ook op de sportsector worden gelegd. De makelaar 
zal de sportsector op velerlei gebied ondersteunen en er zal een 
sportnetwerk worden opgezet. De werkgroepen en de brede 
bijeenkomsten zijn leidend geweest voor de inhoud. Specifieke 



sporten/initiatieven zijn niet uitgelicht. Het is denkbaar dat 
schoolzwemmen in de uitwerking van het akkoord, onder het 
thema “van jongs af aan vaardig in bewegen” een plek krijgt,  Het 
uitvoeringsprogramma staat onder regie van het op de richten 
Platform sport en bewegen.

Sporten wordt niet altijd als stimulerend ervaren en daarom is 
bewegen ook een onderdeel uitgaan maken van het akkoord. Om 
zo nog meer inwoners van Leusden in beweging te zetten en te 
houden

Ook “bewegen” kan worden aangeboden door de sportsector en 
die wil hier ook een rol in gaan spelen in samenwerking met het 
sociaal domein. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen en elkaar 
beter te vinden is een nadrukkelijke wens vanuit de sportsector. 

Expertise wordt ook geleverd door het Platform en zij sparren met 
de achterban en dus ook met de sportsector hierover. En het te 
ontwikkelen een sportnetwerk als communicatiekanaal naar de 
sportsector zal input geven voor de uitwerking van het sport- en 
beweegakkoord. 

CU-SGP
Mark van der Kooi

 Mooi plan, maar wat gaat dit akkoord concreet opleveren voor 
de Leusdenaar? Wat is belangrijkste ambitie? Buiten 
verbinden van al bestaande initiatieven.
Belangrijk is dat de sportsector ook in de toekomst nog bruist 
en dat iedereen kan sporten en bewegen. Dat is nu nog niet 
volledig het geval voor specifieke doelgroepen. Daarnaast 
gaat de motorische vaardigheid van de jeugd achteruit en is 
het percentage Leusdenaren met overgewicht vrij hoog. Die 
trends willen de partijen stoppen.
In de inleiding staat: De Leusdense sport- en 
beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en 
gemeente willen sport en beweging voor zoveel mogelijk 
Leusdenaren bereikbaar maken en hen actief stimuleren 
gebruik te maken van die mogelijkheden.
Meer vitale sportverenigingen met een solide en sterke basis 
welke hun eigen continuïteit en duurzaamheid kunnen borgen. 
(zie thema vitale aanbieders)

 Is al duidelijk waar het uitvoeringsbudget van 20.000,- euro 
aan besteed gaat worden?
Nee. Het is uitdrukkelijk niet aan de gemeente maar aan het 
Platform om dit te bepalen, in samenwerking met het veld.

 Wordt er vanuit de gemeente Leusden in het kader van 
openbare ruimte extra budget vrijgemaakt voor dit 
sportakkoord? Om ook in de infrastructuur binnen gemeente 
Leusden te kunnen investeren?
Nee, vooralsnog niet. In eerste instantie gaat het om de 
verbinding te leggen tussen de openbare ruimte en het 
onderhoud  en inrichting daarvan en de mogelijkheden om 
binnen de budgetten te bekijken hoe het zo ingericht kan 



worden dat het meer uitdaagt tot beweging. Ook het 
speelbeleid wordt daarbij betrokken. 
De gemeente wil Leusdenaren meer betrekken/laten 
meedenken over de inrichting en het beheer van de openbare 
ruimte.

 Wat gaat de sportmakelaar extra brengen t.o.v. de doelen van 
Leusden Fit, want daar zit veel overlap.
De makelaar zit meer aan de sportkant van de metaforische 
brug (filmpje). De opdracht van de makelaar is  in eerst 
instantie om het akkoord uit te voeren en daarbij het 
programma LeusdenFit! te betrekken. Dat is ook één van de 
thema’s van het Leusdens akkoord: versterken van wat er al 
is, samenwerken en kennisdeling. Er zal intensief worden 
samengewerkt met de programmaleider van LeusdenFit! 

SP
Belt

Antwoord

Vraag: Belangrijk ambitiepunt is het versterken van de kwaliteit 
van het bewegingsonderwijs. We weten dat leerkrachten in het 
basisonderwijs overbelast zijn. 
Wat ons betreft ook een gouden kans op de noodzakelijk 
terugkeer van het schoolzwemmen!
Vandaar onze vraag:
Hoe gaan we de ambitie realiseren van 1,2 uur 
bewegingsonderwijs naar 3 uur bewegingsonderwijs zonder 
aanvulling van bevoegde vakkrachten bewegingsonderwijs? 
Zijn er nu of in de toekomst middelen voldoende om deze 
vakkrachten aan te stellen? En welke rol in de facilitering daarvan 
speelt de gemeente?
 Of 3 uur bewegingsonderwijs ook haalbaar zal zijn, moet 

blijken. Het is wel een ambitie die samen met het onderwijs is 
geformuleerd. 

CDA
Tolboom

Antwoord

Antwoord

Mooi initiatief het sportakkoord! Waar staan we nu en waar staan 
we over 4 jaar door dit akkoord? Wat betekent dit sportakkoord 
voor de Leusdenaar? 
Hiervoor verwijzen wij naar de inleiding: De Leusdense sport- en 
beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en 
gemeente willen sport en beweging voor zoveel mogelijk 
Leusdenaren bereikbaar maken en hen actief stimuleren gebruik 
te maken van die mogelijkheden.
Meer vitale sportverenigingen met een solide en sterke basis 
welke hun eigen continuïteit en duurzaamheid kunnen borgen. 
Het sport- en bewegingsakkoord:
* Edwin Korenberg spreekt zijn droom uit dat het Sport- en 
Bewegingsakkoord leidraad wordt voor het gemeentelijk beleid. 
Waar zitten de barrières om dit zo te laten zijn?
De gemeente heeft dit akkoord getekend en schaart zich dus 
achter de ambities ervan. Binnen het sport-en beweegbeleid, dat 
onderdeel is geworden van het sociaal domein, zal het akkoord 
zeker leidraad zijn.  
Er wordt vanuit de landelijke overheid 20.000 euro beschikbaar 



Antwoord
gesteld. Waar gaan de kosten van het Sport- en 
Bewegingsakkoord inzitten? En is dit bedrag dan een realistisch 
bedrag?
We vermoeden dat het niet genoeg zal zijn om te investeren in 
alle ambities. Vanuit het CUP worden daarnaast gelden 
beschikbaar gesteld voor het uitwerking vanuit het Platform en de 
opzet van een sportnetwerk. Ook vanuit de sportservices kan 
gebruik gemaakt worden van vouchers voor  diensten tot een 
bedrag van €8.700,-. Het Platform besluit in samenwerking met 
de adviseur lokale sport en de sportverenigingen over de inzet 
van de sportservices. 

D66
Dragt

Antwoord

Vragen eerste ronde over filmpje sport en bewegen.
Kunt u ons een aantal voorbeelden noemen van de speerpunten 
die naar voren zijn gekomen bij de verschillende thema’s?
- duurzame sportinfrastructuur
- vitale aanbieders
- inclusief sporten en bewegen
- van jongs af aan vaardig in bewegen
Hiervoor verwijzen wij naar  het Sport- en Beweegakkoord: 
pag. 5.

VVD
Roskam

Geen vragen vooraf

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 14 mei 
19.30 uur 

Fractie Vragen
VVD
Caarels

De nieuwe wet heeft raakvlakken met (Leusdens) beleidsstuk "De 
Verwarring Voorbij 2018-2020".Dit stuk gaat over de sluitende 
aanpak voor mensen met verward gedrag en mensen die opvang 
en beschermd wonen nodig hebben. 

Vragen
1. Dit beleidsstuk zou jaarlijks worden geëvalueerd ( wat werkt en 
wat niet) en de Raad zou hierover worden geïnformeerd. Dit is 
een mooi moment: wat komt uit deze evaluaties? 

2.  Van 2013 - 2017 was er in Leusden een toename van 208% 
van meldingen over mensen met verward gedrag. In aantal 45 
naar 142 meldingen (geen unieke personen).  Waarbij het 
overigens in 30% van de gevallen geen overlast betrof. Zijn er 
cijfers bekend over 2018 en 2019? Zet de trend door? En wat 
betekenen de recente inzichten voor de uitvoering van de 
WvGGZ? Over hoeveel unieke personen hebben wij het (bij 
benadering)?

3.. De WvGGZ  geeft de gemeente verantwoordelijkheid een 
meldpunt in te richten waar mensen hun zorgen kunnen melden: 
gaat dat gebeuren of is dat er al?



 
4. In de presentatie wordt gemeld dat de gemeente ook de 
verantwoordelijkheid krijgt voor essentiële voorwaarden. Hierbij 
kan worden gedacht aan een woning voor de doelgroep. Welke 
"beslag" legt dat naar verwachting de komende jaren op de 
schaarse woningvoorraad in Leusden?  
 

GroenLinks-PvdA
Sturkenboom

Het voornemen is dat deze wet per 1 jan 2021 in te voeren, maar 
daar lijken nog grote hobbels op de weg voordat dit in kannen en 
kruiken is. Vooral ICT is een struikelblok. Het verzoek is of het 
College de Raad hier over kan informeren.

ChristenUnie-SGP
Dijksterhuis
SP
Van Ginkel

Vooralsnog geen vragen vooraf.

CDA
Van Eijden

Vanuit de medische hoek is veel commentaar op de wet over de 
bureaucratische rompslomp. 
Is er zicht op hoeveel administratie uren deze wet met zich 
meebrengt, ten opzichte van de directe patiënt gebonden uren? Is 
het mogelijk dat we daar zicht op krijgen?

D66
Mülder

Dank voor deze heldere presentatie. Als daar ruimte voor is heb 
ik enkele vragen waarvan ik hoop dat je daar nog iets over kan 
zeggen:
1. Het horen van de cliënten is uitbesteed aan een 
Zorgorganisatie. Hoe weten jullie (en wij als raad) dat zij hun werk 
goed doen?
2. Inmiddels heeft de gemeente al beperkte ervaring met deze 
wet (3 casussen?). Wat is daarvan geleerd (wat ging anders dan 
verwacht)? En welke doorlooptijden kenden deze gevallen?
3. Voor personen die moeite met zelfredzaamheid hebben, kent 
onze wet ook de mogelijkheden van bewindstelling, curatorschap 
en (voor deze doelgroep vooral van belang) mentorschap. Hoe 
verhoudt dit zich tot deze wet? In hoeverre kan dit de aanpak 
verbeteren (of tegenwerken) en zou dit verder gestimuleerd (of 
ontraden) moeten worden?
4. Tijdens de Corona-maatregelen kunnen er een aantal zaken 
niet (bijvoorbeeld het ontmoeten van personen in 
zorginstellingen). In hoeverre levert dat problemen op bij deze 
twee wetten en hoe wordt dat opgelost?

Rapportage Sociaal Domein 14 mei 21.25 uur

Fractie Vragen
VVD
Caarels

1. Kwaliteit en Resultaat
De Monitor Sociaal Domein is een gedetailleerde, vooral 
kwantitatieve verantwoording van activiteiten. Het is meer 
verantwoordingsinformatie dan stuurinformatie.
• Waarom staat er ( conform schema pg 2,  8.0) geen 
informatie over “resultaten”? Met alle begrip dat dit natuurlijk 



lastig is aan te geven, maar welke initiatieven worden 
ondernomen om dat wel (meer) te kunnen?
• Sluit de gemeente aan bij de landelijke tendens om in het 
monitor-proces meer aandacht te geven aan kwaliteit? 
• Kunnen kwaliteit en resultaat in de volgende Monitor 
worden meegenomen, of de Raad op een andere wijze hierover 
worden geïnformeerd?
2.    Lariks
2.1 Lariks werkt vraaggestuurd en aanbodgestuurd. Zij ervaren 
dat gebruikers meer veeleisend en assertief worden. Hoewel 
natuurlijk niet iedereen over een kam kan worden geschoren.
Vraag: 
• Wat doet Lariks om de verwachtingen beter te managen, 
want mogelijk andere balans noodzakelijk tussen de ander van 
dienst willen zijn (inleving, begrip, dienstbaarheid) en zelf wat 
scherper aan de wind varen (minder toezeggingen doen, dan wel 
verwachtingen wekken)
2.1. pg 7 “de reorganisatie van Lariks leidt na vier jaar naar 
verwachting tot een besparing van 5% op de zorgkosten”.
Vraag
• Is deze doelstelling / verwachting goed geformuleerd? 
Wordt niet bedoeld jaarlijks 5 % besparen?
• Waar is deze  “naar verwachting tot “ 5 % op gebaseerd 
en over hoeveel euro’s hebben wij het?
• Betreft het 5% op de zorgkosten die Lariks zelf maakt of 
betreft het 5% op de totale zorgkosten in Leusden. Dan wordt het 
een ander verhaal.

GroenLinks-PvdA
Sturkenboom

Wij hebben een reeks van vragen. Het lijkt me zaak die per 
hoofdstuk morgenavond door te lopen.  

ChristenUnie-SGP
Dijksterhuis

Clientervaringen
- er is een toename van 29% van het aantal meldingen met 
financiële problemen. Dat is ontzettend veel. Wat gebeurt er op 
dit moment aan preventie, welke voorliggende voorzieningen 
biedt Lariks nu? Is dit wel voldoende? 
- aanpassingen van bijv. de badkamer vallen niet meer onder 
WMO-maatwerkvoorzieningen, waar dan wel onder? En waarom 
worden ze dan wel uit dit potje vergoed, als dit eigenlijk niet meer 
mag? 

Belasting mantelzorger
- de aanvraagtijden van bepaalde hulpmiddelen zijn erg lang. Hoe 
kan dit? Want 4 weken wachten, is 28 dagen, elke dag nog zelf 
zware handelingen verrichten zolang er geen hulpmiddelen 
beschikbaar zijn. 

Professioneel werken - Lariks
- uitgangpunten van de reorganisatie: sterke triage en 
normaliseren van gedrag. Wat bedoel je met 'normaliseren van 
gedrag'? 

Jeugdhulp - verzoek om toewijzing
- In de tabel op p.13 staan niet de verwijzingen die vanuit Lariks 
worden gedaan. Maar wat is dan het verschil tussen Lariks en 



gemeente. Want gemeente staat wel in tabel met 54 verwijzingen. 
Graag een uitleg hierover. 

Jeugdhulp - demografie Jeugd
- Hoe ouder de jongeren zijn, hoe duurder en intensiever de zorg 
is. Waarom lukt het niet om dit te verklaren? 

Werk en inkomen
-Hoe kan het dat 85% niet werkfit is? Dit is echt een heel hoog 
aantal. Wat doen we voor hen, behalve stimuleren van werk, 
hebben we extra zorg, kijken we ook naar andere problemen? 
Want 85% onbeweegbaar is wel echt veel. 

Ontwikkeling minimaregeling
- Graag een uitleg over de Individuele Inkomenstoeslag. Wat is 
dit, wat niet onder de Bijzonder bijstand valt. Om wat voor kosten 
gaat het dan? 
- In hoeverre wordt de kostdelersnorm in de gemeente Leusden 
toegepast? Wordt de norm ook toegepast bij dreigende 
dakloosheid? Dus dat jongeren uit huis gaan, terwijl ze nog niet 
een vaste plek hebben om te wonen, maar dit doen om te 
voorkomen dat hun ouders gekort worden op een uitkering? Dit is 
dus met name een risico bij jongeren. Gemeenten hoeven dit niet 
toe te passen en kunnen van de norm afwijken, weet de 
gemeente dit? En gebeurt dit ook?

SP
Belt

Als SP hebben wij de dubieuze kostenbesparingen op de zorg 
altijd categorisch afgewezen.
Dat gedragsverandering 420.000 euro moet opleveren geeft aan 
dat de bezuiniging wel leidend is. Ondanks de steeds gemaakte 
opmerking door het College : “Iedereen die zorg nodig heeft krijgt 
zorg”
De voorgestelde besparingen zullen in 2020 niet worden  
gehaald, gezien de steeds ernstiger en zwaardere 
(multi)problematiek waar hulpverleners in 2019 mee 
geconfronteerd werden. En daar komt in 2020  de coronacrisis er 
nog bij.  
In deze tijd is het nog maar de vraag of de huidige begroting nog 
realistisch is. De wereld is door de corona veranderd waardoor de 
zorgvraag ook zal veranderen. De zorg komt onder druk te staan, 
deels door achterstand. Het is onverantwoord om in deze tijd nog 
(verder) te bezuinigen. Zeker als je in het rapport leest dat de 
zorgvraag hier en daar is toegenomen. De huidige doelstellingen 
zijn totaal niet te realiseren 

- Hoe wil het College die door hen gewenste 
kostenbesparing ooit bereiken?

- Is het niet hoog tijd om het CUP en de begroting open te 
breken?
Door Lariks wordt in de rapportage o.a. aangegeven dat de 
financiële zorgen van hulpvragers met 29% zijn toegenomen en 
men vermoedt dat dit de steeds ernstiger en zwaardere 
problematieken heeft beïnvloed. 
- Hoe kunnen we Lariks reorganiseren met 15% minder 



personeelsbudget terwijl, zoals in de rapportage staat, de vraag 
toeneemt (14% in 2019) en de werkdruk al te hoog is? 

CDA
Van Eijden

1. De hulp voor ambulante behandeling in de jeugdzorg loopt 
terug, dat is voor het eerst, dit liep in het verleden vooral op. 
Weet u wat de redenen zijn voor deze afname? 

2. Transformatie van de WMO en de jeugdzorg zat vooral in 
dichtbij, normaal en eigen kracht. We zien enkele 
bezuinigingen juist op het gebied van de verbinding tussen 
informele en formele zorg en dan denk wij aan het 
dementiemaatjes project en de bezuiniging op de 
mantelzorgbegeleiding. Hebben wij als raad hier een bewuste 
beslissing over genomen? Wordt er nog meer bezuinigd op 
deze voorliggende voorzieningen?

D66
Mülder

1.   Hoe zijn de Participatieraad en Raad voor cliëntenparticipatie 
hierbij betrokken?
2.   De tevredenheidsonderzoeken gaan alleen over de 
individuele voorzieningen (blz. 3). Zijn er ook onderzoeken naar 
de algemene voorzieningen of zijn daar plannen voor?
3.   Waarom staat ‘ 5.Ervaringen met klant’ onder III Professional 
(blz. 6). M.i. hoort dat onder I Klant! 
4.   Onder III Professional mis ik informatie over de ingekochte 
zorg, informatie over het principe van ‘ een gezin, een plan, een 
regisseur’, over op- en af schalen en over gebruik van 
professionele standaarden. Waarom zijn die er niet?
5.   Wat betekent het dat er geen managementrapportages 
beschikbaar zijn? (blz. 7) Hoe is deze rapportage dan tot stand 
gekomen. Hoe wordt dit wanneer opgelost?
6.   Wat is de raadsmonitor (blz. 8)?
7.   Mooi overzicht van de wachttijden per aanbieder. Maar wat 
zijn nu de minimale wachttijden voor (bijvoorbeeld) de 3 meest 
voorkomende zorgvragen?
8.   Nogmaals: iedere figuur of tabel een eigen goede dekkende 
titel. Bijvoorbeeld figuur 1 (blz. 10): is dat alleen voor Leusden? 
En welk aantal hoort daarbij?
9.   Nogmaals: iedere figuur of tabel vergt een verdere duiding: 
wat vinden we hiervan? Hadden we dit verwacht? Waar willen we 
bijsturen?
10. Figuur 2 (blz. 11), aantal WMO clienten neemt dus toe. Is er 
een (directe) relatie met onze demografie, en als dat zo is, hoe 
ontwikkelt die zich dan verder de komende jaren en hoe is daar 
rekening mee gehouden?
11.  Figuur 3 (blz. 12), wat is LTA (staat ook niet in de 
afkortingenlijst)?
12. Tabel 2 (blz. 13), zou gaan om 315 berichten, maar in de 
tabel zijn het er 504. Hoe zit dat? En wat moeten we uit deze 
cijfers halen?
13. Figuur 5 (blz. 14), 60% zijn jongens. Is dat ook het landelijke 
beeld? Of hebben de Leusdense jongens iets?
14. Wat is de relatie tussen figuur 9 (blz. 15) en figuur 3 (blz. 12)? 
15. Figuur 70(!) (blz. 16), wat is PxQ in deze figuur in relatie ook 
met BSA (de andere lijn)? Staat ook niet in de afkortingenlijst.



16. Figuur 13 (blz. 18), gemiddeld een keer per maand een 
crisismelding noemen jullie “weinig”. Waarom? Kon geen cijfers 
van anderen vinden.
17. Wat is de relatie tussen figuur 14 (blz. 18) en figuur 15 (blz. 
19)?
18. Figuur 20 (blz. 22) wat zijn ‘rollen’?
19. Waarom bij meer dan 6 uur dagbesteding gesprek over WLZ 
(blz. 20)?
20. Waarom sturen op de dagbehandeling i.p.v. dagbesteding 
(blz. 20)?
21. “De zorgbudgetten in Natura voor Jeugd en WMO zijn in 2019 
toereikend geweest.” (blz. 32). Maar hoe vaak is dat budget 
gedurende 2019 met hoeveel bijgesteld? 
22.  Wat is de relatie tussen figuur 82 (blz. 17) en tabel 3 (blz. 
17)?

Actualiteiten
Fractie Vragen
VVD
Roskam

GroenLinks-PvdA

ChristenUnie-SGP

SP
Belt

Het gebruik van Xentari
(schriftelijke) vragen
Het kan het College niet ontgaan zijn dat er landelijk maar ook 
zeker lokaal steeds meer ophef ontstaat over het gebruik van 
Xentari om EPR te bestrijden.
Vlinderstichting voelt zich “in het ootje genomen” aangezien veel 
gemeenten zeggen dat het in samenspraak met de 
Vlinderstichting de ERP bestrijdt. De Vlinderstichting geeft aan 
dat preventief bestrijden met “biologische” middelen alleen 
kleinschalig kan, in uitzonderlijke gevallen en als andere 
methoden niet mogelijk zijn.
- Bent u het met mij eens dat dit de weergave van de 
werkelijkheid is en dat de Vlinderstichting enkel de ‘kaarten’ levert 
waar NIET MAG gespoten worden vanuit de wet natuurbeheer?
Tijdens de uitwisseling over bestrijding EPR werd aangegeven 
dan er selectief en met precisie gespoten zou worden.
- Hoe verklaard u bijvoorbeeld de trekker op de 
Heetvelderweg die al rijdend slingerend alles bespuit? (zie 
bijgevoegd filmpje)
Het College blijft als argument geven dat het middel Xentari ook 
gebruikt wordt in de biologische gewasteelt (en zodoende ook op 
ons bord beland)
- Is het College bekend met het feit dat de bacterie bt max 
10 dagen leeft en dus niet op ons bord terecht komt maar wel 
desastreus is voor het leven op de eik en de berm er omheen die 
bespoten is? 10 dagen lang gaat elke rups ( en wie weet welk 
insect nog meer) wat van de blaadjes eet dood.



Xentari mag niet in het oppervlaktewater komen en dus niet in de 
buurt van watergangen gebruikt mag worden.
- Hoe controleert u dat dit ook werkelijk niet gebeurd?

Gemeente Leusden zet ook in op natuurlijke vijanden, zoals het 
koolmeesje.
- Is het college zich bewust dat door de aanhoudende 
droogte (jonge) mezen sterven omdat er simpelweg te weinig 
voedsel is en
- Is het College met mij eens dat het dan dubbel wrang is 
dat nu in grote getale de rupsen die er wel zijn dood gespoten 
worden
De gemeente Leusden is trots op haar ecologisch bermbeheer. 
Wijken zoals Maanwijk wordt een wijk met natuur en 
mezenkasten. Daar is SP heel blij mee
- Echter bent u het met mij eens dat door op deze schaal 
Xentari te gebruiken veel teniet wordt gedaan en dat de 
biodiversiteit weer met stappen achteruit holt?
- Is het College bereid af te stappen van de “onorthodoxe” 
methodes en nu vol in te zetten in natuurlijke vijanden en nesten 
afzuigen indien er echt overlast is?

CDA

D66
Dragt

Heeft een vraag voor de actualiteiten.

RIB en A-stukken 22.15 uur

Fractie Vragen
VVD
Genders
GroenLinks-PvdA
Sturkenboom

Ook per thema doorlopen.

RIB 2020-04
Elektrische Laadpalen
worden deze, of de infrastructuur ervoor, ook proactief aangelegd 
bij bijvoorbeeld vernieuwingen van straten en bij bv plannen zoals 
de Lisidunahof.

ChristenUnie-SGP
Van der Brink

RIB 2020-03
Hart van Leusden: wordt er meer bestraat, een groter gebied (aan 
de buitenkant) dan in de oorspronkelijke plannen stond? Daar lijkt 
het wel op.

Inrichtingsplan Valleipark fase 4: hoe ver is het met dat plan? Wat 
gaat dit ongeveer kosten?

Brandweer:
Afschrijvingslasten scenario A moeten toch veel hoger zijn want 
over 12 jaar? Hoe is dit berekend?



Graag een onderbouwing van bedragen van afschrijving.
Waarom zijn de bijkomende kosten en leges bij A zo hoog, wat ga 
je daarvoor doen?
MJOP Waarom is bij A maar 52.000 beschikbaar?
Wanneer wordt hier een keus in gemaakt?

RIB 2020-04

Er staat een grote hoeveelheid informatie over de Omgevingswet 
in de RIB. Deze informatie op deze wijze hier delen past oi niet bij 
wat in de werkgroep hierover is besproken.

De wet kwalititeitsborging voor het bouwen : kwaliteitsborger 
moet voorschriften toetsen maar ook voor een gedegen plan 
zorgen. Leidt dit tot een besparing voor de gemeente (er is 
minder eigen formatie hiervoor nodig) of toch tot een kostenpost?
Gaat deze wet nog wel in op 1 januari 2021 nu Omgevingswet is 
ingesteld?

Schetsplan WSL invulling hoek Maanweg: zoveel 
parkeerplaatsen voor 7 grondgebonden sociale huurwoningen?

Subsidie en transformatieplan Lariks 2020
Er zijn door Lariks keuzes gemaakt om te bezuinigen, die 
gevolgen hebben voor de inloopmomenten voor het project 
Maatjes Dementie en voor de rol van Lariks in 
samenlevingsinitiatieven. Komen er minder inloopmomenten en 
wordt de rol kleiner of gaat er ook echt iets verdwijnen? We 
ontvangen hierover ongeruste signalen uit de samenleving.

Ingekomen stukken raad 16 april
Brief B10, brief Schoutenhuis inzake Tiny Houses, Wat gaat het 
college met dit verzoek doen?

SP
Belt

RIB maart 
Volgens B&W in het AD heeft de gedeputeerde van Provinciale 
Staten toegezegd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar 
het maatschappelijke gevolgen van de inkrimping van het 
busvervoer in Leusden. Vanwege de verwarrende informatie uit 
de Raadsinformatiebrief 2020/03 is er voor de SP aanleiding om 
schriftelijke vragen aan het College te stellen. 
Nu is in het Coronatijdperk natuurlijk enorm veel veranderd in het 
OV maar er komt een tijdperk na Corona en er komt hoe dan ook 
een nieuwe concessie aan. Wij gaan er dan ook vanuit dat het 
onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden zodra daar de 
mogelijkheid voor gevonden wordt.
(Schriftelijke) vragen

1.U geeft in de Raadsinformatiebrief aan dat de gedeputeerde 
terugkeer naar het oude lijnennet (langs de Biezenkamp en 
herstel van de route van bus 77) tot einde van de concessie geen 
optie noemt. Wat vindt u van de argumentatie van de provincie 
dat daar volgens de vervoercijfers geen aanleiding voor is?



De provincie Utrecht is het bevoegd gezag over het openbaar 
busvervoer in onze regio. De concessiehouder heeft van de 
provincie de opdracht meegekregen om reizigersgroei te 
realiseren. Dit was een van de gunningscriteria. En hierin is 
Syntus geslaagd. Volgens de provincie vertoont (ook) het aantal 
reizigers in Leusden een stijgende lijn. Wij hebben geen reden te 
veronderstellen dat deze informatie onjuist is.  
Op grond van het vorenstaande begrijpen wij de argumentatie 
van de provincie. Dit staat los van het feit dat wij de doorgevoerde 
routewijzing nog steeds betreuren.

2.Heeft u ingestemd met het totale voorstel, te weten dat 
gedurende  de looptijd van de huidige concessie door de 
provincie geen gehoor wordt gegeven aan uw verzoek tot 
terugkeer van de oude situatie en lijnvoering?  

Instemming veronderstelt dat de vraag wordt gesteld wat een 
partij/iemand ergens van vindt. En dat is hier niet aan de orde. De 
gedeputeerde heeft dit als een feit aan ons meegedeeld. Het is 
niet reëel te veronderstellen dat de provincie tijdens de 
resterende looptijd van de huidige concessie de door ons 
gewenste verandering alsnog zal doorvoeren.

3.De gedeputeerde heeft een onderzoek toegezegd naar de 
effecten van het provinciale beleid op het thema 
vervoersarmoede en sociale cohesie. Is dit een onafhankelijk 
onderzoek en weet het College 100% zeker dat Syntus dit 
onderzoek niet zelf gaat uitvoeren?

De beleidsmedewerker van de provincie heeft telefonisch laten 
weten dat dit een onafhankelijk onderzoek is/wordt waarvan de 
uitkomsten als input voor de nieuwe concessie worden gebruikt. 
Bij dit onderzoek speelt Syntus geen enkele rol.

4.Is dit een separaat onderzoek of maakt het deel uit van de 
provinciebrede evaluatie van de huidige concessie?

Dit is een separaat onderzoek in het kader van de provinciebrede 
evaluatie waarvan de resultaten bij de voorbereiding van de 
nieuwe concessie worden betrokken.

5.U spreekt over een pilot met maatwerkoplossingen. Hoe 
moeten wij dat interpreteren?

Als een soort proeftuin. Gezocht wordt naar concepten die in de 
behoeften voorzien van degenen die (niet langer) gebruik kunnen 
maken van de reguliere buslijnen. 

6.Kunt u aangeven hoe u of de provincie reizigers, die geen 
gebruik meer kunnen maken van de huidige lijnvoering, op termijn 
wilt betrekken bij de evaluatie of het onderzoek?

De provincie kan instemmen met het inschakelen van 



belangenorganisaties bij het zoeken naar maatwerkoplossingen. 
Wij zullen er zonodig op aandringen dat bijv. de SMBL bij de 
planvorming wordt betrokken. We hebben geen enkele reden te 
veronderstellen dat de provincie hier moeite mee heeft.

Samenlevingsakkoord Samen Sterk
- Wat is er gebeurd met de werkgroep Dementie?
- Klopt onze informatie dat vanuit Lariks de ondersteuning 
(4 uur) wordt weggeneden voor de ondersteuning van het 
maatjesproject Dementie?
- Zijn wij van trotse dementievriendelijke gemeente 
verworden tot een nietdementievriendelijke gemeente?

RIB April
Geen vragen

CDA
Tolboom-Voskuilen

RIB 20-03:

Brandweerpost:
1. De politie zou rond nieuwjaar intrekken bij de brandweerpost. 
De politie moet nu veelal starten vanuit de post Zeist. Hier gaat 
veel kostbare tijd mee verloren, dit ook met frustratie van 
wijkagenten en inwoners van Leusden. Wanneer komt er 
duidelijkheid?
2. Kunnen wij ons als raad nog uitspreken over de senariokeuzes 
voor de brandweerkazerne? 

Bus: 
Wat is het tijdspad van het onderzoek naar de maatwerkoplossing 
voor de bus?

2020-04
Herinrichting Klettersteeg e.o. en uitbreiding van het parkeren
- Sportpark Achterveld: Kom je op de piekmomenten, wanneer er 
teams van buiten Leusden komen voor de competities, geen 
parkeerplaatsen tekort? En komen er goede duidelijke borden 
waar bezoekers kunnen parkeren?

Ingekomen stukken: 
Over het ingekomen stuk m.b.t. de Samenwerking 
breedspectrum: Wat levert het aan meerwaarde voor het kind op? 
Zijn er door deze samenwerking soms minder behandelaren 
betrokken? De samenwerking leverde ook weerstand op 
vanwege onvoldoende budget, hoe gaat dat nu?

D66
Albert Dragt

RIB 2020-04

• Elektrische laadpalen
a. Wat is de achtergrond van het criterium dat er binnen een 
straal van 300 m maar 1 laadpaal mag staan
b. Wat is het tarief per kWh?

• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
a. Is de invoering van deze wet, in navolging van de 



Omgevingswet, ook uitgesteld?
b. Als de gemeente minder taken krijgt in het bouwtoezicht, dan 
moet dat toch leiden tot een besparing in de formatie? Teruggang 
in leges moet dan worden gecompenseerd door minder kosten.

• Subsidie en transformatieplan Lariks 2020 
Lariks heeft dus inloopmomenten op de basisscholen voor ouders 
en leerkrachten over vragen inzake opvoeden en opgroeien. Hoe 
verhoudt zich dit tot de GGD die daar ook (verplichte) taken heeft 
en waar we ook voor betalen. Waarom is gekozen voor twee 
organisaties om dit te doen? Waarom is niet gekozen dat Lariks 
de enige organisatie is die bij de scholen over de vloer komt. 
Idem waarom niet gekozen is voor de GGD?

• Transitievisie Warmte
Al 2,5 jaar heeft de wethouder aangegeven dat hij dit jaar zal 
komen met een warmteplan, waarin per wijk zal worden 
aangegeven op welke wijze huizen zullen worden verwarmd, 
nadat deze wijken van het gas af gaan. Nu lijkt het dat er voor de 
meeste wijken nog steeds geen keuzes worden gemaakt. Een 
aantal mensen wil nu investeren in het aardgasvrij maken van 
hun woning. Is de wethouder het met ons eens dat het niet 
bieden van duidelijkheid onvermijdelijk zal leiden tot uitstel van 
deze beslissingen en daarmee tot vertraging in de Leusdense 
ambitie?

• Stevig Ouderschap
Graag willen wij hier een keer over in gesprek omdat wij gerede 
twijfel hebben dat de inschatting van het aantal risicogezinnen 
niet juist is en omdat wij grote verschillen zien tussen het 
bestaande Homestart en het gewenste Stevig Ouderschap. In 
overleg met andere fracties komen we daarop terug.

Ingekomen stukken
A5 raad 12 maart Memo Aanwijzing bij landelijke instelling 
jeugdbescherming WSS

• Deze informatie betrof de aanwijzing van inspectie bij de William 
Schrikkerstichting. Inmiddels zijn we drie maanden verder, hoe is 
nu daar? Hoe is het met de situatie van de (toen) twee 
Leusdense kinderen? Heeft de aanwijzing ook een relatie met 
hun situatie? Wordt u op de hoogte gehouden van de vereiste 
verbeteringen en heeft u vertrouwen dat deze naar wens 
verlopen?
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