
Besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2017

Aanwezig:
Voorzitter: M. Horselenberg
Griffier: I. Schutte – van der Schans
D'66: J.R. Madiol, S.A. den Herder, J. Mülder, 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

2. Vaststellen agenda

3. Algemene beschouwingen

 CU-SGP, mw. K.E. Pouwels; kondigt amendement aan over De Korf integraal bij 
Impuls Hart van Leusden; moties over armoedebeleid, middeldure huurwoningen.  

 CDA, dhr. B.A. Piersma; kondigt motie aan over wachttijden reguliere jeugdzorg 
en onderhoud speelveldjes. 

 VVD, dhr. C.P.W.J. Genders; kondigt amendement aan over jeugdzorg-
overschrijdingen en moties over bereikbaarheid en entree van Leusden.

 GroenLinks-PvdA, dhr. J.P.O.M. van Herpen, kondigt motie aan over onderzoek 
eigen risico en bruisend Leusden.

 D66, dhr. J. Mülder.

4. RV Kaderbrief 2018
Raadsbesluit na amendement:
de Kaderbrief 2018 gewijzigd vast te stellen t.a.v. pagina 10 alinea 2, “Mede op basis 
van deze analyse zullen wij een gericht plan van aanpak opstellen om een 
innovatiever zorgvernieuwend beleid in te zetten, dat vooral moet leiden tot minder 
jeugdproblematiek, minder zware problematiek en optimalisatie van het zorgaanbod, 
zodanig dat dit uiteindelijk ook leidt tot minder structurele uitgaven.”;
en in te stemmen met de volgende kaders:
a. het bestedingsvoorstel nieuw beleid 2018;
b. de belastingmaatregelen 2018;
c. in de begroting uit te gaan van 0,5% renteopbrengst in 2018, en 1% in de periode 

2019 t/m 2021.
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Stemming: 
Amendement 4.1. “Jeugdzorgoverschrijdingen (VVD, Cu-SGP, D66, GrL-PvdA, 
CDA) is unaniem aangenomen. 
Amendement 4.2. De Korf (Cu-SGP) – is ingetrokken. 

Raadsvoorstel Kaderbrief 2018 is na beraadslaging gewijzigd unaniem aangenomen. 
Motie 4.1 Middeldure huurwoningen  (Cu-SGP,  GL-PvdA) ingetrokken na 
toezegging wethouder vBeurden, dat hij er actief mee bezig is. In najaar met elkaar 
verder over praten.
Motie 4.2 Armoedebeleid   (Cu-SGP, GL-PvdA, CDA, VVD) is unaniem 
aangenomen. 
Stemverklaring mw. Den Herder: zij stemt in omdat armoede hoog op agenda moet 
staan. Maar er wordt ook al veel aan gedaan. 
Motie 4.3 Bereikbaarheid (VVD, CDA, D66, GL-PvdA) Ingetrokken na toezegging 
wethouder Overweg om dit op te nemen in de programmabegroting 2018
Motie 4.4 Entrée van Leusden (VVD en CDA) Ingetrokken na toezegging wethouder 
Dragt om mogelijkheden te onderzoeken. Voorstel komt naar raad. 
Motie 4.5 Bezuiniging onderhoud speelveldjes (CDA, VVD, Cu-SGP, GL-PvdA) is 
unaniem aangenomen. 
Motie 4.6 Onderzoek eigen risico (GL-PvdA, Cu-SGP) Ingetrokken na toezegging 
wethouder Dragt om mogelijkheden eigen risici voor minima te onderzoeken. 
Motie 4.7 Bruisend Leusden (GL-PvdA) Na beraadslaging gewijzigd in stemming 
gebracht en vervolgens verworpen. 
Motie 4.8 Wachttijden reguliere jeugdzorg (CDA, VVD, CU-SGP) aangenomen. 
Voor hebben gestemd: CDA, VVD, Cu-SGP; tegen hebben gestemd: D66, GrL-PvdA. 

5. RV Voorjaarsnota 2017
Raadsbesluit:
1. de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen; 
2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2017 van € 

220.600 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1006, 1004, 1005, 1009, 1010, 

1013 en 1016;
4. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:

- € 4.396.700 voor actualisatie groot onderhoud;
- € 728.200 voor financiering brandweerkazerne Achterveld;
- € 190.000 voor verbouwing pand Hoefijzer;
- € 79.400 voor sloop pand Zonnedauwhof;
- € 262.700 voor vervanging ondergrondse containers;
- € 87.000 voor aanschaf extra zonnepanelen nieuwbouw Huis van

                       Leusden 
- € 250.000 voor voorbereidingskrediet Hart van Leusden;
- € 20.000 voor aanleg verkeersdrempels Moorsterweg;

5. de reserve “Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut” in te 
      stellen.

Conform besloten. 

Toezegging Voorjaarsnota
Raad spreekt uit volgend jaar te streven naar samenleving aan tafel bij voorjaarsnota. 
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6. RV Jaarrekening 2016
Raadsbesluit:
1. de jaarstukken 2016 van de Gemeente Leusden vast te stellen. De jaarstukken 

sluiten met een positief resultaat van € 1.916.000;
2. een bedrag van € 298.000 te storten in de algemene reserve grondbedrijf;
3. een bedrag te reserveren voor specifieke doeleinden zoals genoemd in de 

jaarstukken met een totaalbedrag van € 478.000;
4. een bedrag van € 711.000 te storten in de reserve sociaal domein; 
5. het resterende rekeningoverschot van € 429.000 te storten in de algemene 

reserve (basis deel).

Conform besloten. 

Toezeggingen Jaarrekening:
Wethouder Dragt zegt toe voor volgend jaar de communicatie inzake Jaarrekening 
scherp in de gaten te houden en in te zetten op verbetering.
Wethouder Dragt zegt overzicht toe van bij- en af ramingen (inzake niet gehaalde 
taakstellingen).

7. Sluiting
Burgemeester dankt alle raadsleden en wenst ieder een goed reces.
Opening politiek seizoen is gepland op 1 september 2017. 

Riet Koetsenruijter dankt namens de raad Margreet Horselenberg bij deze laatste 
raadsvergadering onder haar voorzitterschap. Koestenruijter blikt terug op de kennis 
die de waarnemend burgemeester inbracht, de humor, gezelligheid en kleur. 

Margreet Horselenberg blikt kort terug op de sfeer van Leusden. Zij is onder de 
indruk van Leusden, dodenherdenking, aankleding bij grote momenten, het mooie 
buitengebied en kamperen bij de boer. Heel bijzonder was dat ze er achter is 
gekomen dat opa niet gefusilleerd is in Duitsland maar in Amersfoort. Het is zeer 
waardevol deze informatie met familie te delen. 
Leusden is een mooie gemeente waar alles staat. 

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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