
Besluitenlijst raadsvergadering 2 november 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.T.M. Sturkenboom, M.C.C. Koetsenruijter en F.M.J. Anten
CU/SGP: K.E. Pouwels – Koopman, W. van Hell en W.H. van den Brink

Afwezig:

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

2. Inspraakronde
 De heer Lawerman spreekt in namens de Klankbordgroep Groen en vraagt aandacht voor 

het openbaar groen voor structuurwegen en de winkelcentra. 
 De heer Van Merriënboer spreekt in namens zichzelf over verbeterpunten in het 

inspraakrecht bij raad en informatieavond. Hij geeft in overweging mee om inspraak bij de 
raad te verplaatsen naar de informatieronde, omdat bij de raad het niet meer opgepakt 
kan worden. 

3.       Actualiteiten
 De heer Van Hell – hij dank voor de steun die hij heeft ervaren tijdens zijn ziekte.

De heer Van Hell – waarom containers met pas openen en afvalluikje bij ondergrondse 
afvalcontainers en verwijderen hondenpoep. 
Wethoduer Overweg geeft aan dat in communicatie wordt meegenomen dat pmd afval niet 
verrekend worden. Handhaven op misbruik van het afvalluikje.

 De heer Anten – kwaliteit van de bomen en bomeninspectie.
Wethouder Overweg 1x in drie jaar visual tree assessment. 

 De heer Madiol – bij reconstructie Arnhemseweg zijn er geen omleidingsorden voor 
fietsers. Wethouder Van Beurden geeft dit door aan Provincie. 

 De heer Madiol – parkeergarage Eindhoven. Panelen die worden gebruikt bij de bouw van 
het nieuwe gemeentehuis zijn van eenzelfde constructie. 
Wethouder Overweg deze panelen zijn niet gebruikt. 

 De heer Kroeze – verkeersplan Achterveld. 
Wethouder Van Beurden heeft even moeten zoeken naar bureau waar opdracht aan wordt 
verleend. Uitkomsten beschikbaar in januari. 

 De heer Van Hell – omwonenden zijn nog niet aangeschreven. 
Wethouder Van Beurden heeft met initiatiefnemers achter de handtekeningactie overleg 
over uitvoering van het onderzoek. 



4. Vaststellen agenda
 Motie vreemd aan de orde van fracties CDA en VVD is niet in behandeling genomen en 

van agenda afgehaald. Voor behandeling CDA, VVD; tegen D66, GrL-PvdA en CU-SGP.
5. Lijst ingekomen stukken 

De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.
 De heer Anten vraagt of er al antwoord is van de Provincie op de brief over het 

Vervoersplan Syntus. 
 De heer Sturkenboom geeft aan dat het verslag van de bewonersavond op 25 oktober niet 

volledig was. 

6. RV Programmabegroting 2018
Raadsbesluit:
de programmabegroting 2018 - 2021 van de algemene dienst vast te stellen.

Stemming:
 Raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 Motie GroenLinks-PvdA over armoedebeleid is ingetrokken.
 Stemverklaring: de heer Genders, VVD, uit grote aarzeling over de begroting, mede 

gezien de grote financiële tekorten in het Sociaal Domein. Maar VVD wil wel 
verantwoording nemen voor de begroting en gaat er van uit dat het huidige college 
alles in het werk stelt om de gemeentelijke financiën in gezonde staat over te dragen. 

8. RV Peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie
Gewijzigd raadsbesluit:

1. de nota peuteropvang en Voor- en vroegschoolse Educatie (vve) Leusden 2018 vast 
te stellen;

2. het voorkeursmodel, zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de nota, te hanteren als 
model voor de verlening van subsidie voor reguliere peuteropvang vanaf 01-01-
2018;

3. voor de uitvoering van bovengenoemd voorkeursmodel in 2018 en 2019 een budget 
beschikbaar te stellen van respectievelijk € 76.034,- (2018) en € 17.644,- + € 
49.566,- (2019) en dit te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Voor de jaren vanaf 
2020 wordt op basis van evaluatie bekeken wat aanvullend op de landelijke bijdrage 
nodig is;

4. het voorkeursmodel, zoals toegelicht in hoofdstuk 4 van de nota, te hanteren als 
model voor de verlening van de subsidie voor vve peuterplaatsen vanaf 01-01-2018;

5. een incidenteel budget in 2018 van € 54.000 beschikbaar te stellen voor 
voorschoolse educatie en dit voor € 34.000 te dekken uit de algemene reserve met 
aangewezen bestemming en voor € 20.000 uit de reserve Sociaal Domein;

6. het in 2019 benodigde budget van het voorkeursmodel voorschoolse educatie bij de 
voorjaarsnota 2018 bij te ramen tot € 102.240,- waarbij de hoogte van de dekking 
afhankelijk is van de nieuwe landelijke herverdeling OAB-middelen. Voor de jaren 
vanaf 2020 wordt op basis van evaluatie bekeken wat aanvullend op de landelijke 
bijdrage nodig is; 

7. de financiële gevolgen van het voorstel te verwerken in de Najaarsnota 2017.

Stemming:
 Amendement ChristenUnie-SGP tot wijziging beslispunten 3 en 6 is aangenomen met 

12 stemmen voor en 9 tegen. Voor: CU-SGP, CDA en VVD; tegen: GrL-PvdA en D66. 
 Raadsvoorstel is na wijziging unaniem aangenomen. 

HAMERSTUKKEN

7. RV Kredietaanvraag reconstructie kruising Groene Zoom/ Noorderinslag
Raadsbesluit:



1. in te stemmen met de reconstructie van het kruispunt Groene Zoom – Noorderinslag, 
waarbij;

a. de aanwezige wegconstructie en de verkeersregelinstallatie worden vernieuwd;
b. extra opstelstroken worden toegevoegd voor afslaand verkeer;
c. de halteringsplaatsen voor het openbaar vervoer worden vernieuwd c.q. 

verplaatst;
d. extra oversteekmogelijkheden worden gerealiseerd voor langzaam verkeer;
e. groot onderhoud aan de asfaltconstructie buiten de kruising wordt meegenomen 

in het werk.
2. een uitvoeringskrediet van € 1.581.000,- inclusief VAT en excl. Btw beschikbaar te 

stellen. Het krediet als volgt te financieren:      
a. provinciale bijdrage vanuit het VERDERproject ad. €470.000,-;
b. provinciale subsidie ad. € 220.000,- Heiligenbergerweg;
c. onderhoudsgelden vanuit voorziening wegbeheer in totaal € 475.000,-;
d. een bijdrage vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter hoogte van € 

416.000,-;
3. de gemeentelijke investering te activeren als materiele vaste activa met maatschappelijk 

nut ten bedrage van € 891.000,-. De jaarlijkse kapitaallasten te financieren uit de 
reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut die gedoteerd wordt 
met een bijdrage uit de voorziening wegbeheer  en reserve bovenwijkse voorzieningen;

4. begrotingswijziging met nummer 2017 – 1029 vast te stellen.

Conform Vastgesteld

9. RV Vaststelling bestemmingsplan Leusden-Zuid
Raadsbesluit:
1. de bestemmingsplannen in Leusden Zuid en Tabaksteeg te vernieuwen;
2. de zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Leusden-zuid vast te stellen en daarmee 

onder meer:
a. de agrarische strook ten zuiden van Tabaksteeg uit het plangebied te laten;
b. woningen toe te voegen en horeca uit te breiden in MFC Antares.

3. het bestemmingsplan Leusden-zuid gewijzigd vast te stellen.

Conform Vastgesteld

10. RV Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Hamersveldseweg 14'
Raadsbesluit:

1. de mogelijkheid om een tankstation te vestigen op het perceel Hamersveldseweg 14 
definitief weg te nemen;

2. het bestemmingsplan 'Hamersveldseweg 14' ongewijzigd vast te stellen.

Conform Vastgesteld

11. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 21 september 2017
Raadsbesluit:
De raad stelt de besluitenlijst vast.

Conform Vastgesteld

12. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 14 december  2017. 



I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter


