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2019-11 
 

26 sept. 2019 
M.8.1 uitstel en evaluatie 
exploitatie zwembad 
Octopus 

Vraagt het college: 
• In de jaarrekening 2019 expliciet toe te lichten op welke wijze de 
inventaris en materialen tbv Octopus over de periode 2012 t/m 2019 
inclusief de investering en afschrijving iin de w/v rekening en balans van de 
gemeente zijn opgenomen; 
• de feitelijke financiële gevolgen van de genomen 
duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. Octopus toe te laten komen aan de 
gemeente; 
• De genomen duurzaamheidsmaatregelen in het voorjaar 2020 nader toe 
te lichten en in aanloop op de evaluatie periodiek te monitoren; 
• In de aanloop op de evaluatie voorbereidend overleg met NV SRO te 
voeren en de mogelijkheden van alternatieve exploitatie niet uit te sluiten. 

Vos 
Spierenburg 

Planning: visie : september 2021       
Exploitatieonderzoek: Q4 2021 
• In de jaarrekening 2019 expliciet toe te lichten op welke wijze de 
inventaris en materialen tbv Octopus over de periode 2012 t/m 2019 
inclusief de investering en afschrijving iin de w/v rekening en balans 
van de gemeente zijn opgenomen; 
Het onderdeel rondom de overname van de inventaris is in de 
administratie verwerkt en toegelicht in de voorjaarsnota en 
jaarrekening. Hiermee is dit onderdeel van de motie afgerond 
• de feitelijke financiële gevolgen van de genomen 
duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. Octopus toe te laten komen aan de 
gemeente; 
Dit wordt meegenomen in de evaluatie in 2022. Voorafgaand daaraan 
zal het college een visie formuleren die in september 2021 wordt 
voorgelegd aan de raad  als basis voor de evaluatie. 
• De genomen duurzaamheidsmaatregelen in het voorjaar 2020 nader 
toe te lichten en in aanloop op de evaluatie periodiek te monitoren; 
In samenwerking met SRO is het inzicht in de effecten op het 
energieverbruik van het zwembad van de genomen 
duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar. Op dit moment ontbreekt het 
nog aan een aantal financiële gegevens om de financiële gevolgen van 
de duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk te maken. De verwachting is 
dat deze gegevens in oktober beschikbaar zijn en de gemeenteraad 
middels een RIB in november wordt geïnformeerd over dit onderdeel 
van de motie. 
• In de aanloop op de evaluatie voorbereidend overleg met NV SRO te 
voeren en de mogelijkheden van alternatieve exploitatie niet uit te 
sluiten. Met medewerking van de SRO is een visie geformuleerd als 
basis voor de verkenning  van alternatieve exploitatiescenario's,  die 
inmiddels in uitvoering is en waar de raad in november over wordt 
geïnformeerd. 

2020-13 
 

9 juli 2020 

Motie 10.7 Nieuwe 

straatnamen door de 

samenleving 

Roept het college op: 

Om voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg nieuwe straatnamen door de 

samenleving te laten bepalen, waarbij de gemeente alleen toeziet op de 

uitgangspunten. En de raad hierover in het najaar te informeren op welke 

wijze het college dit de samenleving laat uitvoeren 

Bouwmeester Aan de hand van een aantal pilots met verschillende 
werkwijzen wordt gekeken welke we gaan hanteren. Er is al 
één pilot uitgevoerd, namelijk de straatnaamgeving in 
Maanwijk.  
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2020-20 
 

1 oktober 2020 

Motie 5.2 Zonneladder – 

samen aan de lat voor 

duurzaam zongebruik 

Verzoekt het college: 

1. Eerste kwartaal 2021 een heldere zonneladder te presenteren waarbij: 

-    een logische opbouw van prioritering in tredes zichtbaar is, waarbij de 

ladder van de NMF als leidraad kan dienen en naar de Leusdense wensen 

en eisen kan worden aangepast; 

-    de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en 

bedrijven worden gemanaged; 

-    duidelijk is dat er binnen de gemeente een maximum percentage 

landbouwgrond en natuurgrond beschikbaar zal worden gesteld voor 

zonnevelden; 

-  Waar mogelijk er een positieve bijdrage aan biodiversiteit wordt 

geleverd. 

2. In deze zonneladder ook aan te geven op welke tredes (financiële) 

participatie een mogelijkheid c.q. vereiste is en hoe dit werkt; 

3. De zonneladder te verwerken in een beleidsregel zodat voor een ieder 

de kaders helder zijn. 

van Beurden 

 

Swieringa 

Q3 2021 
 
Uiterlijk in Q4 2021 wordt de uitkomst van het participatieve 
traject dat moet leiden tot een uitnodigingskader (waarin is 
vastgelegd welke vormen van duurzame opwek waar en onder 
welke voorwaarden in het buitengebied mogelijk worden) aan 
de raad voorgelegd. De zonneladder, windladder en vereisten 
voor de (financïele) participatie worden onderdeel van dit 
uitnodigingskader. 
Inmiddels is het proces om te komen tot een uitnodigingskader 
(in afstemming met de raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt 
nar verwachting Q3. Dit wordt in de RIB gemeld. 

2020-21 
 

1 oktober 2020 

M.5.3 Windladder 

Verzoekt het college: 

1. Eerste kwartaal 2021 een heldere windladder te presenteren waarbij: 

- er een onderscheid wordt gemaakt naar verschillende type windmolens 

- wordt bepaald voor welk type windmolen er waar in de gemeente 

mogelijkheden zijn 

- per locatie/gebied te bepalen aan welke voorwaarden een windmolen in 

dat gebied moet voldoen 

- per type molen en locatie/gebied ook is bepaald wat de minimale vorm 

van financiële participatie is 

- per locatie/type gebied het maximaal aantal molens van verschillende 

types is bepaald. Zodat: 

- de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en bedrijven 

worden gemanaged 

- duidelijk is dat er binnen de gemeente een maximum percentage 

landbouwgrond en natuurgrond beschikbaar zal worden gesteld voor 

windenergie 

van Beurden 

 

Swieringa 

Q3 2021 
Uiterlijk in Q4 2021 wordt de uitkomst van het participatieve 
traject dat moet leiden tot een uitnodigingskader (waarin is 
vastgelegd welke vormen van duurzame opwek waar en onder 
welke voorwaarden in het buitengebied mogelijk worden) aan 
de raad voorgelegd. De zonneladder, windladder en vereisten 
voor de (financiële) participatie worden onderdeel van dit 
uitnodigingskader.   
Inmiddels is het proces om te komen tot een uitnodigingskader 
(in afstemming met de raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt 
nar verwachting Q3. Dit wordt in de RIB gemeld. 
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- de windladder te verwerken in een beleidsregel zodat voor een ieder de 

kaders helder zijn 

2020-22 
 

1 oktober 2020 

Motie 5.4 financieel 

participatie kader- Laat 

Leusden profiteren 

Om een financieel participatiekader op te stellen waardoor inwoners, 

organisaties en de gemeente zelf deelgenoot kunnen zijn van de 

verduurzaming van Leusden. 

Van Beurden 

Swieringa 

Uiterlijk in Q4 2021 wordt de uitkomst van het participatieve 

traject dat moet leiden tot een uitnodigingskader (waarin is 

vastgelegd welke vormen van duurzame opwek waar en onder 

welke voorwaarden in het buitengebied mogelijk worden) aan 

de raad voorgelegd. De zonneladder, windladder en vereisten 

voor de (financïele) participatie worden onderdeel van dit 

uitnodigingskader.   

Inmiddels is het proces om te komen tot een uitnodigingskader 

(in afstemming met de raadsklankbordgroep) vertraagd. Wordt 

nar verwachting Q3. Dit wordt in de RIB gemeld. 

2020-23 
 

1 oktober 2020 

Motie 6.1 Integreren 

planopzet Tabaksteeg-zuid 

in zoekgebied woningbouw     

Vraagt het college te bevorderen dat: 

- het hele gebied ten zuiden van het fietspad Tabaksteeg tot aan de 

Arnhemseweg, integraal wordt meegenomen bij de herontwikkeling van 

het gebied; 

- een groene zone tussen de bestaande wijk Tabaksteeg en de nieuwbouw 

wordt geïntegreerd in de totale groenstructuur van de Tabaksteeg, zodanig 

dat zij een verbinding vormt tussen de nieuwbouw en de bestaande wijk 

- Uitgaande van een instemmend besluit van de gemeenteraad op een nog 

voor te leggen en uit te voeren plan voor een groenblauwe inrichting van 

Langesteeg, aan Stichting “De Boom” en Heijmans Vastgoed BV/Osinga 

ruimte te bieden om in het zoekgebied Tabaksteeg-Zuid woningbouw te 

realiseren als alternatief voor de maximaal 28 woningen direct ten zuiden 

van het fietspad Tabaksteeg. 

Van Beurden 

Bedem 

Eerst moet definitieve besluitvorming plaatsvinden over waar, 

hoeveel en in welk tempo woningbouw na 2025 plaatsvindt. Dit 

is gekoppeld aan het besluit over het Ontwikkelbeeld regio 

Amersfoort 2030 - 2040. Dit is voorzien in september 2021. 

Daarna kan de lokale discussie worden gevoerd en 

besluitvorming plaatsvinden. Dit mede in relatie tot het dit 

najaar plaats te vinden regionaal afstemmen van 

woningbouwprogramma's. De planopzet voor Tabaksteeg zuid 

vindt daarna plaats. Een concrete datum voor terugkoppeling 

aan uw raad is niet te geven te geven. 

2020-31 
 

Mv.1 VVD D66 winkeltijden Verzoekt het college om: 

met winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden in overleg te 

treden over draagvlak van een verruiming van de winkelopeningstijden op 

de zondagochtend (met uitzondering van de feestdagen die in de 

verordening winkelopeningstijden zijn benoemd, te weten nieuwjaarsdag, 

eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 

Kiel 

Peeters 

Draagvlakpeiling is uitgevoerd voor de zomer van 2021. Op 
basis hiervan wordt een nieuwe winkeltijdenverordening ter 
besluitvorming voorgelegd. De raad heeft hierover op 30 
september 2021 een besluit genomen.  
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19:00 uur en eerste Kerstdag). 

de raad zo spoedig mogelijk daarna een raadsvoorstel voor te leggen voor 

wijziging van de huidige Verordening Winkeltijden Leusden 2013, waarin de 

winkelopeningstijden op de zondagochtend verruimd worden. 

2021-01 
 

18 maart 2021 

M.6.1 Routekaart - inzake 

innovatie in duurzaamheid 

Verzoekt het college: 

- het duurzaam verwijderen van zonnevelden en windmolens als 

voorwaarde te stellen bij de plaatsing ervan; 

- elke 2 jaar niet alleen de routekaart maar ook het uitnodigingskader te 

evalueren en aan te passen waar nodig en mogelijk naar de dan geldende 

realiteit dankzij de in ontwikkeling zijnde innovatie; 

- de resultaten van het uitnodigingskader mee te nemen in de actualisatie 

van de gemeentelijke omgevingsvisie t.b.v. de omgevingsplanwijzigingen 

die in de toekomst zonnevelden wel/niet mogelijk zullen maken; 

v.Beurden 

 

Swieringa 

Q3 2021 
De uitwerking van deze motie wordt onderdeel van het 
uitnodigingskader (waarin is vastgelegd welke vormen van 
duurzame opwek waar en onder welke voorwaarden in het 
buitengebied mogelijk worden) aan de raad voorgelegd. 

2021-02 
 

18 maart 2021 

M.6.2 Routekaart - inzake 

zon op parkeren  

Verzoekt het college: 

Een pilot te starten met het plaatsen van zonnepanelen boven een 

parkeerterrein. 

v.Beurden 

 

Boer 

Q2 2021 
De raad wordt per RIB geïnformeerd over de pilot en overige 
acties en inzichten rond zonnepanelen boven parkeerterreinen   

2021-03 
 

18 maart 2021 

M.6.3 Routekaart - creatieve 

oplaadmogelijkheden bij de 

woning 

Verzoekt het college: 

• inwoners uit te dagen met creatieve en veilige mogelijkheden te komen 

om de auto zoveel mogelijk vanuit de eigen woning op te laden; 

• als lokale overheid vervolgens proactief mee te denken hoe dit 

gefaciliteerd kan worden; 

v.Beurden 

 

Boone 

 

2021-04 18 maart 2021 

M.7.1 Grondstoffenplan - 

nog meer besparen met 

minder afval AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 

• Het speerpunt preventie concreet uit te bouwen; 

• Via alle beschikbare kanalen een stevige lobby te voeren;  

       o tegen onnodig verpakkingsmateriaal 

       o voor verpakkingen die het milieu minder belasten 

       o voor verpakkingen die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden 

• Inwoners via heldere concrete informatie te informeren dat 

afvalvermindering leidt tot lagere afvalstoffenheffing. 

v.Beurden/ 

Nagel 

Q1 2022 
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2021-05 22 april 2021 
 
M.5.1 GL-PvdA CU-SGP 
inzake Onderzoek Collectief 
Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO)  

Verzoekt het college: 
de mogelijkheid te onderzoeken (een deel van) de kavels locatie de Leus op 
de markt te zetten voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

v.Beurden 
Ruter 

In Q3 wordt aan het college voorgesteld in te stemmen met 
uitvraag voor aanmelding CPO’s voor herontwikkeling van 
locatie De Leus. 

2021-06 22 april 2021 
 
M.6.1 GL-PvdA CDA inzake 
Nieuwe woonzorgconcepten  

Verzoekt het college: 
in de uitwerking van het kader herontwikkeling de Holm rekening te 
houden met de mogelijkheid van aangepaste en meer-generatie woningen 
of andere woonzorg concepten voor specifieke doelgroepen. 
 

v. Beurden 
 
Ruter 

In Q3/Q4 wordt het ontwerpbestemmingsplan aan het college 
aangeboden voor ter inzage legging, waarin de mogelijkheid 
voor  aangepaste en meer generatiewoningen in wordt 
opgenomen. 

2021-07 3 juni 2021 
 
M.5.2 CU-SGP GL-PvdA 
alternatieve en creatieve 
woonvormen  

Verzoekt het college: 
Alternatieve en creatieve woonvormen bij bouw- en verbouw projecten te 
stimuleren en zo, dwars door de schijnbare onmogelijkheid heen, deze 
woonvormen een kans te geven. 

v. Beurden 
 
 

 

2021-08 3 juni 2021 
 
M.5.4 CDA CU-SGP D66 GL-
PvdA SP Beslispunt 10 

Verzoekt het college; 
Binnen een half jaar met een voorstel te komen inzake beslispunt 10: 
antispeculatiebeding in combinatie met een zelfbewoningsplicht 

v. Beurden  
 

2021-09 3 juni 2021 
 
Mv.1 D66 CDA GrL-PvdA SP 
Motie Raden in Verzet! 

Verzoekt het college; 
De motie Zonder geld geen gemeenten van de gemeente Zoetermeer (zie 
de bijlage) mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten op 16 juni 2021, 

Vos Afgehandeld.  

2021-10 3 juni 2021 
 
Mv.2 D66 SP D66 VVD CDA 
CU-SGP zonnepanelen en 
dwangarbeid Oeigoeren - 
aangenomen 

Verzoekt het college: 
1.In overleg met andere gemeenten te onderzoeken op welke manier eisen 
gesteld kunnen worden aan de partijen die producten leveren of projecten 
realiseren (bijvoorbeeld duurzame energieprojecten) aan de gemeente 
Leusden om dwangarbeid en kinderarbeid in productieketens te 
voorkomen, bijvoorbeeld door de manieren die genoemd worden in het 
inkoopbeleid. 
2.De raad binnen ca. 3 maanden te informeren over de voortgang. 

Bouwmeester Nav de raadsbreed aangenomen motie is op het VNG congres 
van 16 juni jl een motie ingediend en met algemene stemmen 
aangenomen die het VNG bestuur opdracht geeft dit op te 
pakken in dialoog met de ministeries van EZK en BuZa. 
Het VNG bestuur zal nav de motie het VNG congres hierover 
nader informeren.  
De motie is hiermee afgedaan. 

2021-11 1 juli 2021 
 

Verzoekt het college: v.Beurden 
Rik Swieringa  

 Elke twee jaar zal er een evaluatie plaatsvinden van de 
benodigde opgave in de komende twee jaar. Hierbij worden de 
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M.6.1 CDA GL-PvdA SP 
maximale betrokkenheid 

Bij de verdere ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie en het 
uitnodigingskader, te (blijven) benadrukken:  
 
• dat het college zich maximaal inspant om alle Leusdenaren in het 

algemeen en belanghebbenden in het bijzonder bij het proces en 
de inhoud van nadere voorstellen mbt zonneveld of windmolen 
aanvragen worden betrokken; 

• Dat de RES zich breed blijft oriënteren op alternatieve (duurzame) 
energiebronnen en, met name, -technieken om bij positieve 
beproeving mee te nemen in de planvorming. 

dan beschikbare (en positief beproefde) technieken 
meegenomen in de evaluatie van de benodigde opgave 
zon/wind op land voor deze komende periode.  
 
In de algemene communicatie worden de Leusdenaren 
maximaal betrokken bij de voortgang van projecten zon en/of 
wind. Hiervoor wordt als Q4 van 2021 of Q1 van 2022 digitaal 
(op de website van de gemeente Leusden of vergelijkbaar) 
weergegeven welke projecten er lopen en waar informatie over 
dit initiatief te vinden is.  
 
In het uitnodigingskader worden ook voorwaarden gesteld aan 
het betrekken van omwonden en andere belanghebbenden als 
onderdeel van een duurzaam project. 
 
 
 
 

 
2021-12 

1 juli 2021 
 
M.6.2 SP D66 CU-SGP GL-
PvdA VVD 
gezondheidseffecten 
windmolens 

Verzoekt het college:  
Het onafhankelijk onderzoek van het RIVM naar de effecten van 
verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van 
omwonenden te delen met de gemeenteraad en de resultaten van dit 
onderzoek en de Europese normen voor windmolens mee te nemen in het 
verder concretiseren van de RES. 

v.Beurden 
Dave 
Ruter/Bram 
Commandeur 

In het uitnodigingskader wordt rekening gehouden met de 
afstandsnormen voor wind. Bij het verkennend onderzoek naar 
de mogelijkheden van wind langs de A28 zal ook aandacht zijn 
voor de afstandsnormen. Resultaten van het onderzoek met 
betrekking tot de afstandsnormen worden gedeeld met de raad 
zodra beschikbaar. Verwachting Q4. 
 

2021-13 1 juli 2021 
 
M.6.3 VVD SP CU-SGP GL-
PVdA Leusdense kaders 

Verzoekt het college om: 
In het de Uitnodigingskader eisen op te nemen ten aanzien van tenminste: 
• de financiële baten en lasten; 
• de energiebaten; 
• de gezondheid van mens en dier; 
• de inpassing in het landschap, natuur- en recreatiegebieden; 
• de relatie met andere ruimtelijke ontwikkelingen. 
En deze eisen onverkort van toepassing te verklaren op de ontwikkelingen 
binnen de RES. 

v.Beurden 
Rik Swieringa 

In het uitnodigingskader worden eisen opgenomen voor deze 
aspecten. Nadere uitwerking in samenhang met andere 
kwaliteitscriteria volgt (harde/zachte eisen) in Q4.  
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2021-14 1 juli 2021 
 
M.6.4 CU-SGP D66 CDA VVD 
SP GL-PvdA centraal digitaal 
informatiepunt RES 

Vraagt het college 
• 1 centraal digitaal informatiepunt in te richten waar alle 

informatie samenkomt 
• Dit punt te voorzien van alle relevante informatie als, brondata, 

raadsbesluiten enz. 
• In de communicatie continue te verwijzen naar dit 

informatiepunt 
• Een chronologisch overzicht op te nemen van alle raadsbesluiten 

betreffende de RES en Leusden energieneutraal 

v.Beurden 
Bram 
Commandeur 

Afstemming met griffie is nodig over het informatiepunt. 
Verwachte datum van afhandeling Q4. 

2021-15 1 juli 2021 
 
M.6.5 SP zon op daken 

Verzoekt het college: 
te benadrukken dat het maximaal benutten van de daken een van de 
speerpunten is van de aanpak. 

v.Beurden 
Rik Swieringa 

In de communicatie en programma communicatie is dit 
opgenomen als een van de speerpunten. (Afgehandeld). 

2021-16 1 juli 2021 
 
M.7.1 D66 Motie Privacy- en 
informatiebeveiliging bij de 
verbonden partijen 

Verzoekt het college: 
1. Om te zorgen dat de Leusdense vertegenwoordigers bij de 

besturen van de ‘verbonden partijen’ het onderwerp privacy- en 
informatiebeveiliging hoog op de agenda te houden of te 
plaatsen; 

2. Tevens zich in te zetten dat het onderwerp privacy- en 
informatiebeveiliging zowel in de kaderbrieven als in de 
jaarverslagen voldoende aan de orde komen; 

Bouwmeester 
Thijs Demoed 

Een brief naar alle verbonden partijen en raadsrapporteurs 
wordt gemaakt.  
Op 01-11-2021 besproken in POHO (Afgehandeld) 

2021-17 1 juli 2021 
 
Mv.2 CDA SP D66 CU-SGP 
GL-PVdA leusdense 
ondernemers eerst 

Verzoekt het college: 
Bij de het samenstellen en uitvoeren van het programma hiervoor bij 
voorkeur de samenwerking te zoeken met Leusdense ondernemers (ZZP en 
MKB) en de Leusdense ondernemers netwerken. 

Kiel 
Tukker 

De uitvoering van deze motie vindt plaats in het kader van het 

uitvoeren van het coronapakket. Een van de maatregelen, het 

ondernemerscongres, staat in het teken van veerkracht na 

corona. We maken voor de organisatie van het congres zoveel 

mogelijk gebruik van lokale partijen (event planner, 

communicatiebureau, locatie en catering). De andere 

maatregelen uit het coronapakket zijn in voorbereiding en 

hiervoor wordt samengewerkt met de lokale 

ondernemersverenigingen zoals Z-point. 

2021-18 8 juli ‘21 
 
M.9.1 CU-SGP SP VVD 
versterking participatie -  

Verzoekt het college: 
• Op korte termijn aan de slag te gaan met een traject om te 
komen tot breed gedragen, duidelijke afspraken over participatie passend 
bij de gemeente Leusden;  

 Bouwmeester 
Ter Bals 
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• En de raad te informeren over de stappen die gezet worden om 
te komen tot de participatieverordening.; 

2021-19 8 juli ’21 
M.9.2 GL-PvdA tekort 
exploitatie HvL  

Verzoekt het college: 
• de Raad nog dit jaar nader te informeren over oorzaak en gevolg 
van bovengenoemde en andere tekorten die binnen de exploitatie van het 
Huis van Leusden zijn geconstateerd of worden verwacht; 
• aan te geven bij welke huurders sprake is van bovengenoemd 
tekort cq kwijtschelding met terugwerkende kracht en de vraag of 
kwijtschelding eenmalig is; 
• nog dit jaar aan te geven op welke wijze het College dit tekort in 
overleg met onderhuurders op korte en lange termijn binnen de exploitatie 
van het Huis van Leusden dan wel binnen het totaal van de begroting denkt 
op te lossen. 

Bouwmeester  

2021-20 8 juli ’21 
M.10.1 D66 CU-SGP SP CDA 
VVD Hondenbelasting 
afschaffen - 

Verzoekt het college: 
1. Om de raad een voorstel te doen om in de begroting van 2022 de 
hondenbelasting in zijn geheel af te schaffen  
2. De dekking van deze maatregel ten laste te laten komen van het 
begrotingsresultaat. 

Vos AS: Het voorstel is via een memo in het college besproken en 
afgestemd. Dit voorstel wordt is in begroting 2022-2025 
verwerkt en zal als extra beslispunt opgenomen worden bij de 
raadsbesluiten vaststelling begroting in november 2021. Het 
voorstel is dat de OZB met 180.000 te verhogen om de derving 
van het afschaffen hondenbelasting structureel op te vangen. 
Er is onvoldoende structurele begrotingsruimte om dit ten laste 
te brengen van het begrotingsresultaat. Door deze verschuiving 
van een algemene belasting naar een andere algemene 
belasting wordt de lasten eerlijker verdeeld over de Leusdense 
inwoners. Hiermee wordt voldaan aan het doel van de motie. 

2021-21 8 juli ’21 
M.10.2 VVD SP D66 CU-SPG 
Ondernemersloket -  

Verzoekt het college om: 
De raad een voorstel te doen voor het inrichten van een 
Ondernemersloket, waarin een verbinding gelegd wordt tussen 
economische zaken en vergunningverlening, toezicht en handhaving, opdat 
verzoeken van ondernemers sneller, adequater en integraler opgepakt 
worden 

Vos, Kiel 
Naus, Peeters 

De komende periode wordt onderzocht op welke manier 
verzoeken van ondernemers sneller, adequater en integraler 
kunnen worden opgepakt. Hierbij zal ook de Bedrijvenkring 
Leusden betrokken worden. 
  

2021-22 8 juli ’21 
M.10.4 CU-SGP D66 SP Hulp 
bij inkomensproblemen -  

Verzoekt het college: 
Er voor te zorgen dat het Geldloket nog breder bekend en nog 
laagdrempeliger wordt in Leusden, o.a. door de drie genoemde groepen 
(zzp’ers, jongeren tot 27 en migranten uit Europese landen) gericht op het 
Geldloket te wijzen; 
Lokale regelgeving die niet noodzakelijk is bij hulpvragen, af te schaffen; 

Kiel 
De Kloe 

De communicatie richting deze doelgroepen vanuit 

Stadsring51/ het Geldloket wordt met deze partijen besproken 

in de jaargesprekken 2020 en de doelstellingen voor 2022.  
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Landelijke regelgeving die hulpvragen ontmoedigt en bij de minister onder 
de aandacht brengen; 
 

Wethouder Kiel heeft dit najaar gesprekken met inwoners die 

te maken hebben met bijstand of lokale regelgeving. De wens 

van deze motie wordt daarin meegenomen.  

 

2021-23 8 juli ’21 
M.10.5 CU-SGP CDA meer 
bankjes -  
 

Verzoekt het college: 
In gang te zetten dat er meer bankjes in de openbare ruimte geplaatst 
worden 

 Vos Het verzoek van de raad is meegenomen bij de uitvoering van 
het sport- en beweegakkoord: meer bewegen in de openbare 
ruimte. De uitvoering (dwz de behoeftepeiling en de locaties) 
ligt in de samenleving in samenwerking met de gemeente. 
Hiermee wordt voldaan aan de motie. 

2021-24 8 juli ’21 
M.10.6 D66 Herontwikkeling 
De Korf  

Verzoekt het college: 
Om op basis van de huidige bekende randvoorwaarden voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 een korte marktverkenning uit 
te voeren samen met de betrokken gebruikers om de mogelijkheden te 
onderzoeken de herontwikkeling van De Korf in handen te leggen in 
handen van een marktpartij; 

Kiel  

2021-25 8 juli ’21 
M.10.7 CDA VVD CU-SGP 
motie verbod lachgas -  

Verzoekt het college: 
· Een verbod op te nemen in de APV van het gebruik van lachgas  
· Het verbod op gebruik van lachgas in de aangekondigde 
herziening van de APV mee te nemen ter vaststelling door de 
gemeenteraad;  
· In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken 
aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas; 

 Bouwmeester/   
Tjebbes 
 
 
 
 Rijneveld 

De herziene APV wordt voorbereid en naar verwachting 

aangeboden aan de raad in Q4 van 2021 of Q1 van 2022. 

Het lachgasverbod zal daarin worden opgenomen. 
 
Dit specifieke punt wordt toegevoegd aan verslavingspreventie.  

2021-26 8 juli ’21 
M.10.9 GL-PvdA extra 
bijdrage Jeugdzorg  

Verzoekt het college: 
Het gesprek over toekomstige financiën in de raad in november te 
faciliteren. 

Kiel 
 
Leegwater/Koo
mans 

November 2021 
Onderdeel van begrotingsbehandeling. 

2021-27 8 juli ’21 
M.10.10 SP - Zorgbuurthuis -  

Verzoekt het college: 
- het idee voor Zorgbuurthuizen (passend binnen het zorgbudget) 
mee te nemen in de woonvisie; 

v.d. Vegte  

2021-28 8 juli ’21 
M.10.11 SP CU-SGP D66 
Wijkkamers buurthuizen  

Verzoekt het college: 
In 2022 met een plan te komen hoe we als gemeente, eventueel samen 
met welzijns- en zorgorganisaties en woningbouwcorporatie er voor 
kunnen zorgen dat de bestaande wijkverenigingen en nieuwe initiatieven 

v.d. Vegte 
 
Rijneveld 

Met dit plan wordt gestart in Q2 van 2022 (bij aanvang van een 

nieuw college) 
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maximaal ondersteund gaan worden. Onder meer door maatwerk zoals 
door de ondersteuning bij de opzet en het gebruik van wijkkamers. 

2021-29 8 juli ’21 
M.10.12 VVD Uitdaagrecht -  

Verzoekt het college 
• De indruk te bevestigen dat er een lokale behoefte is bij inwoners 
om waardevolle initiatieven te nemen (ten behoeve van buurt, organisaties 
of gemeente); 
• Deze behoefte met nieuw en extra elan aan te moedigen vanuit 
en binnen de kaders van het Uitdagingsrecht; 
• Voorbereidingen te treffen voor het opnemen van het 
Uitdaagrecht in een verordening; 
• Vooruitlopend op de verordening goede werkwijzen in kaart te 
brengen om het uitdaagrecht samen met inwoners op te pakken. 

Bouwmeester 
Ter Bals  

Wordt opgepakt in combinatie met 2021-18. 

2021-30  8 juli ’21 
M.10.13 CDA CU-SGP beheer 
schapen rand 
Schoolsteegbosjes  

Verzoekt het college:  
Te onderzoeken of op het perceel aan de Schoolsteegbosjes begrazing door 
middel van schapen of koeien mogelijk is. Hierover de raad te informeren. 

v.d. Vegte  
 

2021-31 8 juli 2021 
M.10.14 Motie van 
complimenten -  

Spreekt uit 
Complimenten te maken aan alle medewerkers van de gemeente Leusden 
voor hun buitengewone inspanningen onder moeilijke omstandigheden in 
de afgelopen tijd 

Vos De complimenten zijn overgebracht aan de organisatie. Dit 
werd zeer gewaardeerd. Hiermee is de motie afgedaan. 

2021-32 30 september 2021 
M.10.1 CDA CU-SGP SP 
Toename dak en thuislozen - 
AANGENOMEN 13v-8t 

Verzoekt het college: 
Zich in te zetten voor een betere de doorstroming van de maatschappelijke 
opvang naar geschikte huisvesting en de raad hierover in de RIB te 
informeren; 
Deze problematiek te agenderen in bestuurlijke overleggen; 

Kiel  

2021-33 30 september 2021 
M.9.1 CU-SGP CDA SP 
huisvesting kwetsbare 
jongeren - UNANIEM 
AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 
Om te onderzoeken wat de behoefte is van kwetsbare jongeren die op zoek 
zijn naar een (zelfstandige) woonplek.  
Om in het eerste kwartaal van 2022 hierover een terugkoppeling te geven 
aan de gemeenteraad. 

Kiel  

2021-34 M.7.1 VVD CU-SGP GL-PvdA 
CDA positionering Lariks- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 
Uiterlijk februari 2022 een sessie met de raad te organiseren waarin tegen 
de achtergrond visie op het (gewenste en noodzakelijke) 
activiteitenpatroon van Lariks, van actuele ontwikkelingen, de huidige 

v.d. Vegte  
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positie van Lariks maar ook andere (toekomstige) opties c.q. scenario’s die 
er zijn, aan de orde komen; 
Hierin nadrukkelijk mee te nemen de gevolgen die de verschillende 
(toekomstige) opties hebben voor de samenwerking tussen gemeente en 
Lariks, voor de governance structuur van Lariks en voor de inwoners; 
Dit voor te bereiden samen met een delegatie vanuit de raad; 
 

2021-35 M.8.1 GL-PvdA CU-SGP CDA 
SP VVD Besteding 
incidentele ruimte- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 

 te (laten) analyseren wat het (extra) effect is van corona, snel stijgende 
energieprijzen en inflatie voor inwoners van Leusden met een smalle 
beurs of in bijzondere omstandigheden; 

 in het kader van de voorjaarsnota 2022 de prioriteitendiscussie 
opnieuw te activeren: 

 op basis waarvan korte en lange termijn voorstellen aan de Raad 
worden voorgelegd waar de aanwending van de incidentele ruimte in 
2022 deel van uitmaakt 

 waarbij t.a.v. de incidentele ruimte in 2022 ook aandacht wordt 
besteed aan  
o incidentele steun aan inwoners met een smalle beurs of in 

bijzondere omstandigheden; 
o de inrichting van de buitenruimte waaronder groene 

speelplekken, beweegtuinen, sport- en fitnessmogelijkheden 
voor alle leeftijden inclusief de uitkomst van het onderzoek 
“van bankje naar bankje in de wijk” om minder mobiele mensen 
in beweging te krijgen en te houden.; 

o aandacht voor het onderhoud van de Hamershof en steun aan 
het vitaliseren van het winkelcentrum Biezenkamp, Tabaksteeg 
en het Maximaplein. 

 

Vos  

2021-36 Mv.1 D66 SP GL-PvdA CU-
SGP VVD CDA 
verduurzaming voor 
agrarische ondernemingen- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college; 

 Om agrariërs de mogelijkheid te bieden antwoord te vinden op vragen 
en begeleiding te krijgen die zij nodig hebben om hun agrarisch bedrijf 
te verduurzamen in het bijzonder in hun bijdrage aan de 
energietransitie; 

 om zo als gemeente de kans te benutten om extra inspanningen te 
verrichten om meer daken van agrarische bedrijven klaar te maken 
voor zonne-energie;  

v.d. Vegte  
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 daarbij de kennis te benutten van platforms zoals bijvoorbeeld Vallei 
Horstee, LTO, Universiteit Wageningen, Provincie Utrecht; 

 de lobby in samenwerking met agrariërs naar Den Haag kracht bij 
zetten door bijvoorbeeld een taskforce op te zetten met agrariërs en 
Stedin om drempels weg te halen en voorbeeldprojecten mogelijk te 
maken; 

 deze taskforce gaat zich inzetten om belemmeringen weg te nemen 
met het accent op: netverzwaring, lagere netverzwaringskosten en 
lagere vastrechtskosten 

2021-37 Mv.3 D66 CU-SGP GL-PvdA 
SP Zorginkoop breed- 
UNANIEM AANGENOMEN 

Verzoekt het college: 

 zich sterk te maken deze wijze van inkoop uit te stellen  

 zich sterk te maken dat lokale gespecialiseerde zorgaanbod voldoende 
zekerheid krijgen om zorg te kunnen blijven leveren, ook in Leusden;  

 de raad uiterlijk februari 2022 te informeren over de wijze dat deze 
motie door het college wordt uitgevoerd en inzicht te geven in de 
belangrijkste risico’s van de nieuwe inkoopstrategie en hoe deze 
worden beperkt of opgelost.  

 

Kiel  

 


