
Besluitenlijst raadsvergadering 21 september 2017

Aanwezig:
Voorzitter: G.J. Bouwmeester
Griffier: I. Schutte-van der Schans
D'66: J.R. Madiol, S.A. den Herder, J. Mulder, J.W. Spijkerman en J.G. van Halderen
CDA: B.A. Piersma, M.G. van Eijden-Smits, G.J. Kroeze, W.G. van Ginkel en W.R. Vos
VVD: C.P.W.J. Genders, P.H. Lensselink, K. Roskam en H. Lonink
GL/PvdA: J.P.O.M. van Herpen, M.C.C. Koetsenruijter en F.M.J. Anten
CU/SGP: K.E. Pouwels-Koopman en W.H. van den Brink

Afwezig: W. van Hell en M.T.M. Sturkenboom

Wethouders: A.J. Dragt, H.A.W. van Beurden en J. Overweg

Bijgaand treft u een puntsgewijze weergave van de beraadslaging, inclusief overzicht van alle moties, 
amendementen, toezeggingen en de uitkomst van de besluitvorming. Een integraal verslag, incl. 
geïndexeerde geluidsopname staat op het raadsinformatiesysteem: gemeentebestuur.leusden.nl

1. Opening
Bericht van verhindering van de heren Van Hell en Sturkenboom. 

2. Vaststellen agenda
Conform vastgesteld.

3. Inspraakronde
- De heer Doornbos spreekt in naar aanleiding van ingezonden brief over herinrichting 

RKBS Rossenberg; 
- De heer Vierdag spreekt in naar aanleiding van ingezonden brief over 

ontwerpbestemmingsplan Hoog Achterveld. Wethouder Overweg geeft aan dat reactie op 
zienswijze deel uit maakt van de bestemmingsplan procedure; 

- De heer Vrijhoef spreekt in bij het raadsvoorstel Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en 
Burgemeester Buiningpark e.o.;

- De heer Prinsen spreekt in namens de heer Dijkhof naar aanleiding van brief over 
voorgenomen bestemmingsplanwijziging en aankoop grond De Fliert 23. 

4.       Actualiteiten
Dhr. Roskam stelt vragen over de bezorging van de Leusderkrant.
 Burgemeester Bouwmeester geeft aan met BDU in gesprek te zijn over de bezorging. 
Dhr. Roskam oppert om eens te kijken naar de straatverlichting in Doorn. 
Dhr. Madiol legt link tussen het OV-overleg/Syntus-proces en voornemen van gemeente 
Amersfoort om busbaan bij de Stadsring op te heffen.  
 Wethouder Van Beurden heeft hierover reeds contact opgenomen met gemeente. Hij zal 

raad informeren. 
Dhr. Madiol stelt vragen over verplaatsing van ambulancepost naar Meander. 
 Burgemeester Bouwmeester geeft aan dat dit niet ten kosten hoeft te gaan van de aanrij-

tijden. Ambulances vallen onder verantwoordelijkheid RAVU.   
Dhr. Van Herpen roept op om als Leusden een passende bijdrage te leveren aan heropbouw 
Sint Maarten.
 Burgemeester Bouwmeester kondigt aan dat opbrengsten uit acties voor heropbouw Sint 

Maarten worden verdubbeld met een maximum van €10.000.
Dhr. Van Herpen vraagt aandacht voor het onregelmatig aan- en uitgaan van straatverlichting.
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 Wethouder Overweg geeft aan dat dit nodig is om voor onderhoud. 
Dhr. Van Halderen spreekt dank uit voor het realiseren van het AED-netwerk in Leusden.
Dhr. Van den Brink vraagt of de persoonsgegevens, die benodigd waren voor het project 
Verborgen Tuinen, gewist kunnen worden
 Wethouder Dragt zal ontwikkelaar verzoeken om persoonsgegevens  te wissen en 

betrokken personen hierover te informeren.
Dhr. Van den Brink stelt voor om een jeugdbrandweer in Leusden-Achterveld in te stellen.
 Burgemeester Bouwmeester onderstreept belang van jeugdbrandweer en onderzoekt de  

mogelijkheid voor  gezamenlijke post jeugdbrandweer voor Leusden en Achterveld.
Dhr. Vos vraagt reactie op inspraak dhr. Prinsen.
 Wethouder Dragt verwijst naar beantwoording per brief bij ingekomen stukken 
Dhr. Vos informeert naar de gevolgen voor samenwerking BLNP als gevolg van Europese 
regelgeving inzake BTW over geleverde diensten.
 Wethouder Dragt antwoordt dat er tussen BLNP-gemeenten geen BTW wordt berekend. 
Dhr. Piersma spreekt fractie GroenLinks-PvdA aan op uitspraken van de heer Anten in AD.
 Dhr. Anten antwoordt dat hij verkeerd is geciteerd; acht dit verantwoordelijkheid journalist.
Dhr. Kroeze verzoekt namens Historische Kring of deze betrokken kan worden bij het 
herplaatsen van het verzetsmonument “Het stille ambtenarenverzet”.  
 Wethouder Overweg legt uit dat het monument in bewaring is. Als Huis van Leusden 

gereed is, worden diverse groeperingen betrokken bij de herplaatsing.

5. Lijst ingekomen stukken 
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.

6. RV Kredietverlening Hart van Leusden
Raadsbesluit na amendement:
1. akkoord te gaan met het schetsontwerp voor de openbare ruimte voor de Hamershof d.d. 

22.05.2017, wat inhoudt dat er voor alle fasen één kwaliteitsniveau ontstaat t.a.v. de 
bestrating;

2. in te stemmen met de onderliggende gebiedsvisie en deze visie als leidraad te hanteren 
voor (beoordeling van) toekomstige ontwikkelingen in en om de Hamershof;

3. akkoord te gaan met een totale investering van maximaal € 5.700.000 ten behoeve van 
herinrichting van het openbare gebied cf. bijgevoegd schetsontwerp, alsmede de aanleg 
van de verkeersontsluiting (zoals vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 
2017) en bijkomende plankosten;

4. een uitvoeringskrediet van € 2.063.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de 
eerste fase van de herinrichting van het openbare gebied, alsmede de aanleg van de 
verkeersontsluiting; waarbij de gemeente zich beperkt tot de natuursteen totdat er 
overeenstemming is met alle overige actoren;

5. een voorbereidingskrediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor voorbereidings-, 
toezichts-  en plankosten voor de jaren 2017 en 2018;

6. ermee in te stemmen dat dat het college in 2018, op het moment dat er duidelijkheid 
bestaat over de investeringsbesluiten van de VvE's, bedrijfsruimten en woningen, aan de 
gemeenteraad een besluit voorlegt over de hoogte en beschikbaarstelling van het overige 
krediet voor uitvoering, plankosten en toezicht voor de tweede en derde fase van de 
herinrichting van het openbare gebied;

7. akkoord te gaan met het in bijlage 5 toegelichte dekkingsplan en de beslispunten uit dit 
plan:
 aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut een 

bedrag van € 3.880.000 toe te voegen vanuit:
o Voorziening groot onderhoud wegen €    800.000
o Voorziening riolering €      80.000
o Reserve Bovenwijkse voorzieningen € 1.000.000
o Reserve Maatschappelijke vraagstukken € 2.000.000
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 de reserve dekking kapitaallasten in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de 
kapitaallasten;

 eenmalig in 2018 een bedrag van € 42.500 aan rentelasten te dekken uit deze reserve;
 de komende 25 jaren deze reserve ook in te zetten als “egalisatiereserve” voor de te 

betalen rente van de geldlening met als doel de structurele begroting met een 
gelijkblijvende rentelast te belasten;

 het reeds gereserveerde bedrag binnen Nieuw beleid (2018 € 6.400 en vanaf 2019 € 
22.400) aan te wenden voor de dekking van de structurele lasten Hart van Leusden;

 de resterende structurele lasten Hart van Leusden ten laste te brengen van de 
begrotingspositie voor bedragen van € 46.300 in 2019, € 62.600 in 2020 en € 73.100 
voor 2021 e.v.;

8. begrotingswijziging 2017-1025 vast te stellen.

Stemming:
- amendement D66, VVD en ChristenUnie-SGP inzake wijziging beslispunten 1, 4 en 6 is 

aangenomen met 18 stemmen voor en 1 tegen. 
- stemverklaring Dhr. Van Herpen: het is hem volstrekt onduidelijk waar raad mee instemt. 
- raadsvoorstel is  unaniem vastgesteld. 
- motie GroenLinks-PvdA over beheerbudget onderhoud openbare ruimte is ingetrokken. 

  
7. RV Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019

Raadsbesluit:
het beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019 vast te stellen, waarmee wordt 
gerealiseerd:
- de geïntegreerde benadering van oorspronkelijk 3 beleidsterreinen;
- een verbreding van de doelgroep: we gaan nu uit van een ernstige mate van 

zelfredzaamheidstekorten in plaats van enkel GGZ-problematiek;
- een sterke inzet op begeleid wonen voor diegene die geen 24-uurs – bescherming meer  

nodig heeft. Dit vanuit de wens om te komen tot een inclusieve samenleving;
- inzet op regionale spreiding van voorzieningen;
- het verbeteren van de toegang door het organiseren van centrale toegang.

Stemming:
- raadsvoorstel is unaniem vastgesteld. 
- Motie VVD over positie raad bij uitvoering is na toezegging wethouder ingetrokken. 
Toezegging wethouder Overweg:
- Nul-meting opvang en bescherming wordt opgenomen in monitor sociaal domein. 
- Wethouder informeert raad over het uitvoeringsprogramma zodra dit is gestart.  

9. RV Vaststelling Kernrandzonevisie Ursulineweg- zuid en burgemeester Buiningpark
Raadsbesluit:
de Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en Burgemeester Buiningpark e.o. vast te stellen, 
waarmee wordt vastgelegd:
- de belangrijkste kwaliteiten van het Centraal Buitengebied (raamwerk);
- de gebiedsprofielen Ursulineweg-Zuid en Burgemeester Buiningpark e.o.;
- een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven binnen het Centraal Buitengebied.

Stemming:
- amendement VVD en CDA is ingetrokken na toezegging wethouder.
- raadsvoorstel is unaniem vastgesteld
Toezegging wethouder Van Beurden:
- Van Beurden geeft aan dat met het raamwerk Centraal Buitengebied wordt voldaan aan 

de provinciale eisen, maar het plan biedt voldoende ruimte voor verdere uitwerking. 
- In overleg met onder andere De Boom zullen onduidelijkheden worden opgelost. 
- Bij de omgevingsvisie volgt een verdere uitwerking en actualisatie van dit gebied. 
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H A M E R S T U K K E N 

8. RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hamersveldseweg 128-130
Raadsbesluit:
1. de bouw van vier nieuwe woningen mogelijk te maken op de locatie Hamersveldseweg 

128-130; 
2. de nota zienswijzen voor het bestemmingsplan ‘Hamersveldseweg 128-130’ vast te 

stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan ‘Hamersveldseweg 128-130’ gewijzigd vast te stellen 

overeenkomstig de nota zienswijzen.    
Conform vastgesteld. 

10. RV Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’
Raadsbesluit:
1. het plangebied locatie SBBO te transformeren naar woningbouw;
2. hiervoor het bestemmingsplan ‘De Verborgen Tuinen’ ongewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen; 
4. de welstandsnota te wijzigen door opname van het beeldkwaliteitsplan ‘De Verborgen 

Tuinen’.
Conform vastgesteld. 

11. RV Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017
Raadsbesluit:
de (gewijzigde) Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017  
met ingang van 1 oktober 2017 vast te stellen, waarin
- (verouderde) verwijzingen naar Wsw-geïndiceerden op een wachtlijst zijn verwijderd;
- enkele bepalingen over de werkwijze van de cliëntenraad zijn toegevoegd.

Conform vastgesteld. 

12. RV RUD concept Eerste bestuursrapportage
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op de concept Eerste Bestuursrapportage 2017 van de RUD 
Utrecht.

Conform vastgesteld. 

13. RV GGDrU Wijziging gemeenschappelijke regeling
Raadsbesluit:
toestemming te verlenen aan het college om in stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGDrU waarmee het college instemt met
- gezamenlijke verantwoordelijkheid en financiering jeugdgezondheidszorg 0- 18 jaar 

(JGZ) (zoals omschreven in bijlage 5 artikel 4 lid 2);
- het niet doorlopen van zienswijze procedure bij de gemeenteraden bij technische 

wijzigingen van de begroting (zoals omschreven in bijlage 5 artikel 44 lid 8).
Conform vastgesteld. 

14. Vaststellen besluitenlijsten gemeenteraadsvergadering 5 en 6 juli 2017 en
verslag 7 september 2017
Conform vastgesteld. 

15. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 2 november  2017. 
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I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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