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Glasvezel buitengebied
Tijdens de voortgangsavond Domein Ruimte van 20 april jl. hebben wij u verteld over de 
gesprekken die wij voeren met DeltaInfratechniek  b.v. over de aanleg van glasvezel in het 
buitengebied. Wij hebben u verteld dat wij positief gestemd waren over de uitkomst van deze 
gesprekken.
Hoewel we op dit moment op onderdelen nog gesprekken voeren met DeltaInfratechniek 
heeft deze aanbieder aangegeven de aanleg van glasvezel in het buitengebied haalbaar te 
achten. Daarvoor is het wel nodig dat tenminste 50% van de potentiële afnemers ook 
daadwerkelijk glasvezel bij de start afnemen. 
Om de bijdrage op een aanvaardbaar niveau te houden en daarmee de haalbaarheid te 
vergroten, is het mogelijk dat wij u, zoals wij u ook al eerder in een RIB hebben gemeld, 
vragen bereid te zijn hogere onderhoudskosten te accepteren door de degeneratiekosten 
beperkt of niet in rekening te brengen. Wij zien dat ook andere aanbieders, zoals CIF, dit 
nodig hebben om tot een haalbare businesscase te komen.
Vanuit de samenleving wordt dit initiatief verder ondersteund doordat de lokale ondernemers 
die in de stuurgroep zitten, bereid en bezig zijn om een constructie op te zetten waardoor 
afnemers de keuze hebben de bijdrage in één keer of in maandelijkse termijnen te voldoen. 
Ook dit verhoogt de haalbaarheid van de aanleg.
Wij bereiden op dit moment informatieavonden op 11 en 13 september voor waarop 
bewoners en ondernemers in het buitengebied geïnformeerd worden over de mogelijkheden 
en de bijdrage die gevraagd wordt. 
U heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen dat CIF in een aantal buurgemeenten verder is in de 
aanleg van glasvezel. Wij zouden in deze ontwikkeling niet mee hebben kunnen gaan. CIF 
heeft aangegeven dat het gebied waar wij deel van uitmaken pas in een latere fase aan de 
beurt zal komen. Daarnaast biedt DeltaInfratechniek b.v. de afnemers een breder pakket van 
providers aan waaruit kan worden gekozen, waaronder KPN. 

Sociaal Domein

Invulling beschut werk
Dit jaar is een wetswijziging van kracht geworden, waarmee gemeenten de verplichting 
hebben gekregen invulling te geven aan beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor 
mensen die alleen in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben: 
zij hebben arbeidsvermogen, maar hebben zo’n hoge mate van begeleiding en/of 
aanpassingen nodig, dat niet van een werkgever wordt verwacht dat hij/zij deze mensen in 
dienst neemt.
In de regio Amersfoort moeten in 2017 28 mensen en in 2018 nog eens 22 mensen met een 
indicatie beschut werk aan werk worden geholpen. Voor Leusden gaat het om 1 persoon in 
2017 en nog eens 1 persoon in 2018. Dit is een (maximum)opgave vanuit de ministeriële 
regeling – of daadwerkelijk dit aantal kandidaten zich zal melden, blijft afwachten. Tot nu toe 
zijn er nog geen nieuwe aanmeldingen met de indicatie beschut werk in Leusden. Met de 
overige gemeenten binnen de regio Amersfoort en met het Werkbedrijf in onze 
arbeidsmarktregio, is afgestemd hoe we (regionaal) invulling willen geven aan deze 
verplichting vanuit het Rijk.
We kiezen voor het uitgangspunt dat we mensen met een indicatie op basis van maatwerk 
aan het werk willen helpen, zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers. Dit betekent dat we in 
eerste instantie niet kiezen voor beschutte werkplekken zoals we die kennen vanuit SW-
bedrijven: we kiezen er ook niet voor beschut werk in te richten als voorziening binnen een 
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aparte stichting of onder de vlag van gemeenten. We streven er juist naar mensen zoveel 
mogelijk bij reguliere werkgevers aan passend werk te helpen, mede vanuit de gedachte van 
de Participatiewet en een inclusieve arbeidsmarkt. 
We kunnen werkgevers daarbij een aanbod doen van maximaal 70% loonkostensubsidie en 
een bedrag voor begeleiding. Ook kunnen we als gemeente zorgdragen voor de begeleiding 
en/of werkplekaanpassing. We onderzoeken daarnaast via het Werkgeversservicepunt of bij 
grotere werkgevers kleinere productielijnen kunnen worden gebundeld, om die te bemensen 
door mensen met beperkt arbeidsvermogen. Door het bundelen van begeleidingskosten en 
–inspanningen, kan dit voordeel opleveren voor de werkgever. Mocht voor iemand geen 
mogelijkheid ontstaan bij een reguliere werkgever, dan kunnen we gebruik maken van 
bedrijven als Amfors of de Inclusief Groep die vanuit hun specifieke kennis en ervaring met 
de doelgroep werkplekken beschikbaar stellen. 

Taakstelling huisvesting statushouders
Aanvullend op de huisvesting van 75 statushouders in 2016, hebben we in de eerste helft 
van dit jaar 36 statushouders gehuisvest. Daarmee hebben we in samenwerking met WSL 
en NVA de taakstelling voor de eerste helft van 2017 ruim gehaald. Het gaat hierbij zowel 
om de oorspronkelijke taakstelling van 23 personen, als de achterstand van 10 personen 
van vorig jaar. We lopen inmiddels voor op schema.
Voor de tweede helft van dit jaar is door het Rijk de taakstelling voor Leusden vastgesteld op 
17 personen, op basis van een landelijke opgave van 10.000 statushouders. De prognose 
van het Rijk is dat deze daling doorzet: in de eerste helft van 2018 wordt uitgegaan van een 
landelijke opgave van 6.000 statushouders, wat voor Leusden een aantal van 10 personen 
zou betekenen.
Voor zowel deze ‘nieuwe’ inwoners, als de statushouders die hier al wat langer wonen, 
blijven we inzetten op participatie en integratie. Een concreet voorbeeld is de Taalschool van 
Voilá dat eerste jaar taalonderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd verzorgt, die ook 
komend schooljaar in stand blijft (nb. de taalschool geeft een andere functie aan 
ontwikkeling van kinderen dan het Taalhuis dat hieronder wordt benoemd).  Daarnaast zullen 
kinderen van statushouders ook in hun tweede jaar extra ondersteuning ontvangen op het 
gebied van taal(ontwikkeling). Statushouders krijgen via Gastvrij Leusden een maatje om 
hen wegwijs te maken in Leusden, op basis van samenwerkingsafspraken die voor de 
zomer door NVA en Gastvrij Leusden zijn gemaakt. Via NVA hebben we de 
(traject)begeleiding richting inburgeringstraject en opleiding/werk geïntensiveerd, om een 
goede start richting (arbeids)participatie te bevorderen.

Taalhuis Leusden
Het Taalhuis Leusden zal op maandag 4 september officieel en feestelijk worden geopend. 
Het Taalhuis Leusden is een laagdrempelig lokaal inlooppunt waar volwassen 
laaggeletterden en vrijwilligers komen om te leren lezen, schrijven, cursussen te volgen en 
elkaar te ontmoeten. Taal is de sleutel tot duurzamere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, 
bevordering van eigen kracht en zelfredzaamheid en biedt mogelijkheid tot verbetering van 
een sociaal netwerk.

Lokale partners Bibliotheek Eemland, Stichting Gilde Leusden, Humanitas, Gastvrij Leusden 
en enthousiaste vrijwilligers werken samen aan het Taalhuis Leusden. Voor het opzetten van 
het Taalhuis in Leusden is begin van het jaar een coördinator aangesteld, die ondersteund 
wordt door een specialist laaggeletterdheid van bibliotheek Eemland. In mei heeft een 
informatieavond plaatsgevonden waarbij organisaties, vrijwilligers en burgers samen hebben 
besproken hoe een nieuw op te richten Taalhuis in Leusden een aanvulling kan zijn op 
bestaande initiatieven.
Activiteiten voor het vergroten van taalvaardigheid worden inmiddels uitgevoerd, allen 
gericht op maatschappelijke participatie. De Taaldocent NT1, NT2 en laaggeletterdheid van 
Bibliotheek Eemland is al gestart met de intakes van de deelnemers die zich hebben 
aangemeld voor het Taalcafé en sinds mei is ook daadwerkelijk gestart met het wekelijkse 
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taalcafé. Taalcoaches werken samen met de deelnemers voornamelijk aan het verbeteren 
van de spreekvaardigheid. Met een aantal van hen wordt ook gewerkt aan de bevordering 
van de lees- en schrijfvaardigheid. Humanitas zal in de avonduren een aantal thema-
avonden gaan verzorgen voor mensen die al (redelijk) Nederlands spreken en hulp willen 
met bijvoorbeeld het oefenen van sollicitatiegesprekken, oudergesprekken, etc. Stichting 
Gilde Leusden verzorgt in het najaar de cursus Digisterker in de bibliotheek. Dit aanbod is 
gericht op het bevorderen van het gebruik van de e-overheid en het ondersteunen van 
digibeten. Zij kunnen leren ze veilig informatie kunnen vinden en hoe ze digitaal iets bij de 
overheid kunnen regelen.

Lokale aanpak van inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).
Al enige jaren voltrekt zich de extramuralisering van de zorg in de samenleving. Door de 
transities in het sociale domein wordt deze extramuralisering versneld doorgevoerd. 
Inwoners die tot een paar jaar geleden veelal in een instelling verbleven, wonen straks 
(grotendeels) zelfstandig met ambulante begeleiding in reguliere woningen. In veel situaties 
gaat dat prima, maar helaas stijgt ook het aantal incidenten met personen met verward 
gedrag op straat. Vanuit het Rijk hebben gemeenten de opgave gekregen om per 1 oktober 
2018 te beschikken over een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met 
verward gedrag.
Om ondersteuning te bieden aan inwoners met verward gedrag in Leusden streven we naar 
het realiseren van een lokale en regionale  sluitende aanpak en richten we ons op het 
ontwikkelen van een preventieve structuur voor mensen met psychiatrische problemen.  

Op 30 maart 2017 heeft het college het projectplan aan de raad gepresenteerd. In de 
afgelopen maanden zijn in regionale samenwerking lokale en regionale opgaven verkend 
om te komen tot een sluitende lokale aanpak.

De lokalen opgaven richten zich op het organiseren van een sluitende keten op het gebied 
van preventie, vroegsignalering, passende zorg en ondersteuning, zoals inzet van informele 
en formele ondersteuning op basis van één huishouden/één plan en indien nodig adequate 
toeleiding c.q. opschaling naar passende zorg en ondersteuning. De keten wordt gesloten 
door ook in geval van een crisissituatie te kiezen voor een integrale persoonsgerichte 
aanpak in plaats van een systeemgerichte aanpak. Bij de lokale aanpak wordt daarbij 
aansluiting gezocht bij de lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) en bij intensieve 
samenwerking tussen de partners uit het Maatschappelijk Onrust Team (MOT).

Een andere lokale opgave is het realiseren van lokaal woon- en zorgaanbod met 
vernieuwende ondersteuningsvormen die het gehele ondersteuningsspectrum bieden van 
crisisplekken, time-outplekken van intensieve begeleiding  tot ambulante ondersteuning.

De regionale opgaven richten zich op het organiseren van (regionaal) vervoer, een regionaal 
informatie- en coördinatiepunt, een regionaal meldpunt en het creëren van variatiepakketten 
met de mogelijkheid tot flexibel op- en afschalen en terug-instroom. Hierbij zal specifieke 
aandacht, in samenspraak met het lokale sociale team en lokale woningcorporaties, moeten 
zijn voor terugkeer naar en begeleiding in de woonomgeving van de cliënt omdat dit 
(mogelijk) kan leiden tot maatschappelijke onrust. Inkoop van passende zorg en 
ondersteuning verloopt via het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau (RISB).

Deze opgaven werken we waar nodig gezamenlijk uit met regiogemeenten (Amersfoort, 
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg) en vraagt om 
een integrale benadering in relatie tot het regionale beleidskader Opvang en bescherming 
“Moed Moet”. Het college stelt voor om dit kader in september lokaal vast te stellen. 
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VVE inspectierapport
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op voor- en vroegschoolse educatie (vve). De 
inspectie van het Onderwijs voert bij een steekproef van gemeenten een nader onderzoek 
uit waarbij ze gegevens verzamelt over het gemeentelijk beleid op het terrein van de voor- 
en vroegschoolse educatie (vve) ten behoeve van de jaarlijkse rapportage "De staat van het 
onderwijs". Leusden is in opgenomen in deze steekproef.

De inspectie heeft op het kwaliteitsniveau  van de voor- en vroegschoolse educatie in de 
gemeente Leusden beoordeeld en bevindingen opgenomen het rapport ‘kwaliteit van voor- 
en vroegschoolse educatie in 2016-2017 in de gemeente Leusden’. 

De inspectie concludeert dat onze gemeente belang hecht aan het bestrijden van 
onderwijsachterstanden en hier door middel van samenhangend beleid actief op in zet. Ten 
opzichte van de bestandsopname van 2013 is een verbetering te zien op een aantal 
onderdelen: bereik, toeleiding, doorgaande lijn, resultaten, vve-coördinatie op gemeentelijk 
niveau, systematische evaluatie. 

Op de indicatoren bereik en vve coördinatie op gemeentelijk niveau ziet de inspectie de 
gemeente Leusden zelfs als een voorbeeld voor anderen. Tegelijkertijd wordt aangegeven 
dat onder andere door een beschrijving van de zorgstructuur voor peuters en het vaststellen 
en monitoren van beleid – beiden zijn technische verhandelingen gebaseerd op de huidige 
uitvoeringspraktijk- uiteindelijk tot een betere beoordeling zouden leiden.  

De implementatie van stevig vve-beleid zetten we uiteraard voort, waarbij we met de 
genoemde verbeterpunten aan de slag gaan. Er wordt samen met partners gewerkt aan een 
nieuwe beleidsnotitie en subsidieregeling voor voorschoolse instellingen voor de invoering 
van de wettelijke harmonisatie. Hiermee wordt inhoud gegeven aan een toekomstbestendig 
beleid voor jonge kinderen. Daarbij hebben alle peuters toegang tot een voorschoolse 
voorziening; de verhoging van de kwaliteit in de voorzieningen voor jonge kinderen wordt 
verder doorontwikkeld en de doorgaande lijn en samenwerking met het onderwijs wordt 
bevorderd.

Regionale samenwerkingsagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd 
Op 6 juli 2017 hebben de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de gemeenten in 
regio Amersfoort/Eemland de ‘Samenwerkingsagenda Passend Onderwijs en Zorg voor 
Jeugd Regio Amersfoort/Eemland 2017-2018’ en de daaraan gekoppelde ‘Ontwikkelagenda 
Passend Onderwijs en de zorg voor jeugd 2017 – 2018’ bestuurlijk vastgesteld.

Sinds 2013 werken de samenwerkingsverbanden en de regiogemeenten actief samen aan 
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van 
jeugdigen. Naast de officiële procedures rondom afstemming van de ondersteuningsplannen 
en de jeugdbeleidsplannen geven wij dit vorm aan de hand van een ontwikkelagenda, vanuit 
de visie:

 voor elk kind een passende onderwijsplek; zo dicht mogelijk bij huis;
 hulp op school en thuis is op elkaar afgestemd en gericht op preventie;
 integraal arrangeren wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft in de 

ontwikkeling om de hulp thuis, op school en omgeving op elkaar af te stemmen;
 de benodigde zorg tijdens onderwijstijd wordt opgenomen in het handelingsplan op 

school en besproken op school met ouders en sociaal (wijk) team;
 voor elk kind met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een 

ontwikkelingsperspectiefplan voor de langere termijn;
 betrokkenheid ouders en keuzevrijheid.
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We intensiveren de onderlinge samenwerking, vanuit overeenstemming over de volgende 
doelstellingen:

1. visie ontwikkeling en Doorzettingsmacht;
2. thuisnabij onderwijs;
3. samenhang Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd;
4. voor ieder kind onderwijs;
5. doorlopende ontwikkellijnen.

Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de ‘Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en de 
zorg voor jeugd 2017-2018’, hierin is ook beschreven wat er tot nu toe is bereikt, waar 
overlappen zijn met andere beleidsthema’s en welke werkgroepen actief zijn.

In een nieuw animatiefilmpje wordt in 2 minuten uitgelegd hoe wij dit in onze regio hebben 
vormgegeven. https://www.youtube.com/watch?v=3ZO5ecLSpB4&feature=youtu.be 

Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein
Recent hebben wij van de gemeente Amersfoort vernomen dat de kosten voor de 
zorgadministratie aanzienlijk stijgen. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen. 
De eerste is dat het adviesbureau Significant in opdracht van de gemeente Amersfoort  heeft 
berekend dat voor het voeren van de administratie van de nieuwe taken in totaal – vier 
gemeenten met verschillende dienstverleningsovereenkomsten - 16 fte nodig zijn. 
Daarbovenop wordt ingeschat dat de komende jaren nog een flexibele schil van circa 5 fte 
nodig zal zijn om alle komende wijzigingen en ICT tekortkomingen op te lossen. Dit is een 
uitbreiding van het aantal fte.
De tweede reden is dat het uurtarief van de gemeente Amersfoort weliswaar gezakt is van 
96 euro naar 84 euro maar het tarief van 84 euro wordt berekent over de hele formatie 
inclusief een overhead toeslag. Tot voor kort werd gewerkt met veel uitzendkrachten en 
externe inhuur en werden de werkelijke kosten, zonder overheadtoeslag, berekend. Dit heeft 
het grootste financiële effect. De reden voor deze systeemwijziging komt doordat nu wordt 
gewerkt met vaste medewerkers i.p.v. uitzendkrachten. 

Tijdens een bestuurlijke afstemming op 20 juni  is gevraagd of er een tariefverlaging mogelijk 
is. Amersfoort heeft daarop aangeboden een korting van circa 30.000 euro toe te passen 
over het eerste half jaar van 2017 maar daarna (dus over het tweede half jaar) alsnog het 
tarief van 84 euro te zullen gaan hanteren. Daarmee komen de uitvoeringskosten op 
minimaal 5,6% ten opzichte van de verstrekkingskosten. 

Op 30 juni heeft ons college het college van Amersfoort schriftelijk meegedeeld de 
tariefstijging onacceptabel te vinden. Daarbij is ook een onderzoek naar alternatieven voor 
de uitvoering van de huidige diensten aangekondigd. 

Het college heeft het bureau Twijnstra Gudde opdracht gegeven om: 
 inzicht te verschaffen in de effectiviteit en efficiëntie van de huidige uitvoeringskosten 

met een realistische verhouding tussen verstrekkings- en uitvoeringskosten;
 een verkenning naar alternatieven - met andere kansrijke partners - uit te voeren 

v.w.b. uitvoering van de huidige diensten tegen lagere, maar realistische 
uitvoeringskosten. Rekening houdend met het voorkomen of beperken van frictie- en 
implementatiekosten.

Open Monumentendag
In 2016 is na een paar jaar afwezigheid door de kerntakendiscussie in 2013 weer een Open 
Monumentendag georganiseerd. De animo daarvoor was groot. Ook merken we dat 
inwoners het belang van het behoud en zichtbaarheid van cultureel erfgoed belangrijk 
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vinden. Om die reden is gepolst of organisaties als de Historische Kring Leusden interesse 
zouden hebben om ook voor september 2017 een Open Monumentendag te organiseren en 
daarbij voor een programma zouden kunnen zorgen dat een verbinding legt met andere 
activiteiten zodat een breder publiek aangesproken wordt. Bij nieuw beleid hebben wij een 
aanvraag gedaan om ook voor 2018 en 2019 middelen beschikbaar te stellen. 

Historische Kring Leusden heeft deze handschoen samen met Scholen in de Kunst voor 
2017 opgepakt en voor een interessant programma in de kern van Achterveld gezorgd, 
waarbij cultuurhistorie het decor vormt voor muziekuitvoeringen. Ook wordt afzonderlijk nog 
aandacht besteed aan cultuurhistorie. De HKL en Scholen in de Kunst hebben aangegeven 
wel een financiële bijdrage van de gemeente nodig te hebben om het programma ook uit te 
voeren. Wij hebben deze bijdrage toegezegd. U wordt bij de behandeling van de 
Najaarsnota gevraagd deze bijdrage definitief vast te stellen. 

Huis van Leusden
Bouw en verkoop
Voor informatie over de bouw en verkoop houdt de ontwikkelaar hun website actueel en 
informeert geïnteresseerde bewoners via een digitale nieuwsbrief: www.huisvanleusden.nl. 
Omwonenden reageren over de hele linie positief op de bouw van het Huis van Leusden. 
Soms is er een vraag over het geluid vanaf de bouw, waar de aannemer direct op reageert 
of maatregelen treft waar mogelijk. Het merendeel van de appartementen is inmiddels 
verkocht. Door gemeente en architectenbureau Van den Wildenberg wordt de 
indelingstekening vertaald naar een inrichtingsplan. De look & feel (materialisatie) is 
vastgesteld. Momenteel worden zaken als akoestiek en technische installaties afgestemd op 
het ontwerp en vice versa.
 
Duurzaamheid
Na het collegebesluit in maart jl. om een extra investering te doen in verduurzaming van het 
gebruik gebonden energieverbruik is besloten de PV panelen en de WKO installatie (warmte 
koude opslag) ook in eigendom te nemen. Een businesscase heeft uitgewezen dat dit een 
rendabele investering is. De investering, afgerond € 394.000, verdient zich terug o.a. door 
het voordeel op de exploitatiebegroting van ca. € 9.500 op jaarbasis (incl. de toegekende 
SDE subsidie). Met inzet van de PV panelen en de WKO installatie heeft het Huis van 
Leusden een zeer hoge GPR waarde van 9,9 voor energieneutraliteit. Eveneens is het 
interessant eventuele overcapaciteit in te zetten voor openbare verlichting of oplaadpalen. In 
de volgende fase wordt gekeken op welke wijze we het beheer van deze voorzieningen 
(financieel) goed kunnen organiseren. Door bijvoorbeeld een Esco op te richten kunnen 
(fiscale) voordelen behaald worden door gebruik te maken van de EIA regeling (energie 
investeringsaftrek). De Esco kan ook gebruikt worden voor andere gemeentelijke panden.
 
Eet werk café
De  ‘aanbesteding’ van de concessie is met goed resultaat afgerond. Vincent Hoogendoorn 
van Eat & Meet is vanaf 1 juni jl. met groot enthousiasme aan de slag gegaan om het eet 
werk café aankomende vijf jaar te runnen met inzet van medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt of een beperking. Er wordt ingezet op gezonde maaltijden waarbij de 
ingrediënten bij voorkeur lokaal worden ingekocht. Belangrijk is dat de gebruikers en 
bezoekers van het Huis van Leusden het eet werk café als ontmoeting en werkplek gaan 
omarmen naast alle faciliteiten die geboden worden.
 
Planning en budget
De vorderingen van de bouw verlopen voorspoedig en volgens planning. Het beroep dat is 
ingediend op de omgevingsvergunning wordt 3 augustus behandeld bij de rechtbank.
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De aannemer heeft een gedeelte van de kosten (€ 20.000) voor de asbestsanering erkend. 
Het resterende bedrag (€ 60.000) wordt meegenomen in de eindbalans van meer en minder 
werk. Ondanks de goede juridische positie van de gemeente is de aannemer van mening 
dat ze dit deel op voorhand niet hadden kunnen voorzien en daarmee de kosten voor de 
gemeente zijn. De gemeente blijft echter van mening dat deze kosten aantoonbaar bij het 
risico van de aannemer liggen. Bij de gunning is de afspraak gemaakt dat de aannemer een 
eerste aanbieding mag doen voor de inbouw van het casco. Deze aanbieding ligt hoger dan 
waar de businesscase in voorziet. Er wordt nu gekeken om een aanbesteding op de markt te 
zetten die qua omvang interessant is voor inschrijvers waarmee we binnen de businesscase 
kunnen blijven. Er is geen ruimte in de projectbegroting om hogere aanbiedingen te dekken. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de sterk aantrekkende markt.
 

Broedplaats Hoefijzer
Ambitie is om in het najaar (v.a. 1 oktober) volop levendigheid te hebben in de Broedplaats 
Hoefijzer. Alhoewel het een krap tijdspad is verloopt het voorspoedig, mede door een goede 
samenwerking tussen bewoners, LL2 en gemeente. LL2 is in overleg met een aantal 
zorgpartijen die geïnteresseerd zijn de zorgruimten te gaan huren. Zorgpartijen hebben 
aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn om de algemene voorziening met 
welzijnsactiviteiten aan te sturen. Om tot een goede afweging te komen wordt ook gekeken 
of er andere partijen geïnteresseerd zijn. Eind van de zomer komt hierover meer 
duidelijkheid. Met de gebruikers van de ’t Binnenhuys’ worden afspraken gemaakt over het 
gebruik van de Broedplaats. De partijen/activiteiten die geen gebruik kunnen maken van de 
broedplaats krijgen tot eind van het jaar de gelegenheid een andere locatie te vinden. Voor 
de commerciële ruimten is een externe campagne opgezet. In totaal zijn er al negen reacties 
ontvangen met mooie uiteenlopende activiteiten. Eind augustus/begin september wordt de 
balans opgemaakt en gekeken welke organisaties een plek krijgen en hoe dit zich verhoudt 
tot de bezettingsgraad.
 
Bij de start willen we een corporatie hebben opgericht bestaande uit drie of vijf 
bestuursleden bestaande uit twee of vier bestuursleden gevormd door huurders van de 
ruimten en een externe voorzitter. De corporatie heeft dan de taak de ruimten binnen de 
gestelde kaders te verhuren. Buiten de corporatie willen we een commissie van toezicht 
instellen van omwonenden om in te spelen op wensen, ideeën en aandachtspunten uit de 
buurt. Vooruitlopend op het invullen van de corporatie en de commissie zijn in concept 
statuten, huurovereenkomsten en huisregels opgesteld. Deze documenten zijn mede 
vormgegeven met input vanuit de inloopavonden voor bewoners. Belangrijkste 
aandachtspunten zijn geluidsoverlast en parkeren. Om dit te managen is de 
avondopenstelling bij aanvang gemaximeerd en worden niet meer dan 10 parkeerplaatsen 
aangelegd. Ook is er aandacht gevraagd voor jeugd die in de avonden rond het gebouw zijn. 
Dit is onder de aandacht gebracht in het JOS overleg. Daarnaast is de verwachting dat na 
de start van de broedplaats de overlast afneemt omdat er dan activiteiten zijn in het gebouw.
 
In de zomermaanden wordt het gebouw inpandig aangepast (o.a. het plaatsen van een 
keuken) en van buiten geschilderd.
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