
Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2017

Aanwezig:
Voorzitter: M. Horselenberg
Griffier: I. Schutte – van der Schans
D'66: J.R. Madiol, S.A. den Herder, J. Mulder, J.W. Spijkerman, 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, F.M.J. Anten, M.C.C. Koetsenruijter, M.T.M. Sturkenboom
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
Voorzitter opent de vergadering. Heet in bijzonder welkom burgemeester gemeente 
Woudenberg. 

2. Inspraakronde
Insprekers bij Toekomst Leusden 2030:
- Mw. S. van Roomen, spreekt in namens LTO Gelderse Vallei. 
- Mw C. Verduin spreekt in namens Nieuw Knalgroen en Milieuzorg Leusden.
- Dhr. R.J. de Pee, spreekt in over de toekomstvisie en ontsluiting Hamershof.

3. Actualiteiten 
Mw. Den Herder stelt vraag over overgang naar nieuwe afvalinzameling. 

4.        Vaststellen agenda
Conform vastgesteld. 

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

6. RV Toekomstvisie Leusden; 2030 is nu! En strategische uitgangspunten visies 
buiten- en stedelijk gebied. 

Raadsbesluit: 
Strategische hoofdkeuzen: 
1. doorbouwen op de kracht van Leusden op het raakvlak van dorpse kwaliteiten en 

regionale dynamiek;
2. versterken van het  verband tussen stedelijk en landelijk gebied;
3. voor de periode na 2025 te kiezen voor een blijvend beheerste groei van het 

aantal  woningen;
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4. realiseren van beheerste groei na 2025 door stenig gebied te verdichten en 
groene ontwikkelstrategie in te zetten voor extra woningen in buitengebied;

5. inzetten van meer functiemenging als vorm van groei;
6. meer maatwerk leveren bij het sturen op ambities en doelen; 

uitnodigingsplanologie;

Strategische uitgangspunten voor de omgevingsvisies stedelijk en buitengebied tot 
2025:
7. kiezen voor duurzame mobiliteit;
8. gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van 

zonneweides en/of windmolens;

Strategische uitgangspunten voor de omgevingsvisie stedelijk  gebied tot 2025:
9. prioriteit te geven in onze woningbouwplannen aan meer variatie in ons 

woningaanbod en doorstroming van doelgroepen;
10. flexibel omgaan met de programmering van onze woningbouw;
11. toekennen van een hogere maatschappelijke betekenis aan ons stedelijk groen;
12. bieden van meer variatiemogelijkheden in onze bestaande woonwijken;
13. bieden van meer ruimte voor functiemenging in de centra;

Strategische uitgangspunten voor omgevingsvisie landelijk gebied tot 2025:
14. sturen op een multifunctioneel platteland voor behoud van vitaliteit en ruimtelijke 

kwaliteit;
15. beoordelen van nieuwe functies in vrijkomende bebouwing op hun bijdrage aan 

ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit en noodzaak van ontstening los te laten;
16. richten van de toekomstige ontwikkeling van recreatie op het vergroten van de 

recreatieve opvangcapaciteit;
17. geven van meer aandacht aan landbouw met toegevoegde waarde bij het 

stimuleren en ondersteunen van de landbouw;
18. kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak voor de toepassing van 

uitnodigingsplanologie.

Stemming: raadsvoorstel is na beraadslaging unaniem aangenomen. 

7. RV zienswijze concept Regionale Ruimtelijke Visie 

Raadsbesluit na amendement
Een zienswijze in te dienen op het Concept Regionale Ruimtelijke Visie Regio
Amersfoort met als inhoud dat:
- het concept van de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) wordt onderschreven
           als middel om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden als
           vestigingsplaats voor woningzoekenden en bedrijven, behoudens het
           uitgangspunt om voor Leusden uitleglocaties te realiseren voor de
           bovenregionale woningvraag;
- het college monitort ieder jaar de woningbehoefte en rapporteert de resultaten
           hiervan aan de gemeenteraad.

Stemming: 
- amendement unaniem aangenomen. 
- raadsvoorstel is na beraadslaging gewijzigd unaniem aangenomen. 
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H A M E R S T U K K E N
8. RV Keuze verkeersontsluiting Hart van Leusden

Raadsbesluit
1. in te stemmen met  het voorkeursmodel (model 3) voor de verkeersontsluiting 

van de Hamershof, waarin wordt gekozen voor het permanent maken van de 
tijdelijke ontsluitingen en een kwalitatief hoogwaardige aansluiting van Het Erf op 
het Huis van Leusden;

2. daarmee de voorgedragen maatregelen van model 3 te verwerken in de verdere 
planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Hamershof; 

3. de benodigde middelen voor aanleg van de voorgedragen maatregelen op te 
nemen als integraal onderdeel van de kredietaanvraag voor de herinrichting van 
het openbare gebied van de Hamershof.    

Aldus besloten

9. RV Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2017

Raadsbesluit
de gewijzigde ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden 2017’ 
vast te stellen, waarmee wordt gewijzigd dat:

- ook thuiswonende studenten in aanmerking kunnen komen voor de toeslag;
- alleen het vermogen boven het ‘vrij te laten vermogen’ als afwijzingsgrond
     geldt;
- de toeslag wordt verhoogd naar circa € 250,- per maand.

Koetsenruijter: refereert aan motie om de uitvoering te monitoren. Formulier levert 
onder raadsleden vragen op. Wordt dit gemonitord? Raken mensen niet in isolement. 
Oproep pouwels, koetsenruijter Van eiden om het in de gaten te oduen.
Wethouder Dragt: vinger aan pols houden of verord dat doet wat je nastreeft. Gericht 
op studenten met beperking die niet kunnen deelnemen aan arbeidsmarkt.
Komt over jaar terug. En wethouder bekijkt of formulier niet te ingewikkeld is . 

Aldus besloten

10.      RV vaststellen bestemmingsplan Waswater en bestemmingsplan Huis Ingeborg

Raadsbesluit
1. in te stemmen met de ruimtelijke ontwikkeling op het perceel Waterlooweg 36;
2. in te stemmen met de ruimtelijke ontwikkeling op het perceel Paradijsweg 15;
3. de nota zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Paradijsweg 15 vast te stellen;
4. de beeldkwaliteitscriteria (Bijlage 2 van de planregels) als bedoeld in artikel 12a 

van de Woningwet vast te stellen;
5. geen exploitatieplan voor deze bestemmingsplannen vast te stellen;
6. het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied herziening Waterlooweg 36 't 

Waswater" ongewijzigd vast te stellen;
7. het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied herziening Paradijsweg 15" 

gewijzigd vast te stellen.
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Aldus besloten

11. RV Ontwerp begroting 2018 GBLT(gemeenschappelijk belastingkantoor 
Lococensus-Tricijn)

Raadsbesluit
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van GBLT, en daarmee in
te stemmen met het gepresenteerde meerjarenperspectief 2018 - 2021.

Aldus besloten

12. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 15 juni 2017 en 
openbaar verslag aanbevelingsraad 20 juni 2017

Aldus vastgesteld.

13. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 21 september 2017

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