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Aan de raad van de gemeente Leusden 
postbus 150 
3830 AD Leusden. 

Onderwerp: raadsvergadering 21 september 2017, agendapunt 6, hart van Leusden. 

Geachte leden van uw raad, 

Bij mij bestaat de indruk dat u niet of onvoldoende op de hoogte bent van de 
juridische, economische, financiële, maatschappelijke en technische consequenties 
van dit voorstel. 
Die consequenties kunnen groot zijn, want in bepaalde gevallen kunt u persoonlijk 
aansprakelijk gesteld worden. 

1. Sober en doelmatig. 
Na het lezen van het kredietvoorstel voor het hart van Leusden, moest ik denken 
aan de woorden van de raad uit 1983 of 1984, na de crisis in 1981-82. De raad 
wilde alleen sobere en doelmatige voorstellen, zonder gouden randjes. De raad 
van toen was zich bewust dat er gehandeld werd met geld van de burger. 
Dat besef lijkt niet meer aanwezig. Er worden gebouwen gebouwd met gouden 
daken. Kijk eens hoe rijk wij zijn. De buiten muren zijn van glas, kijk een hoe 
transparant wij zijn. 
En de fundering is van luciferhoutjes. Die fundering ziet toch bijna niemand. 
Geld voor behoorlijk onderhoud van het openbaargroen, de openbare wegen 
wordt niet uitgegeven. Er komen steeds meer plassen op de vaak 30 a 40 jarige 
elementenverharding te staan. Geld voor goed openbaar vervoer zou er niet zijn, 
of wordt geen taak van Leusden gevonden. 
Maar er kan wel € 5,7 miljoen uitgegeven worden aan het verfraaien van de 
Hamershof. 
Dat zijn beleidsbeslissingen, die u kunt nemen. Echter. 

2. Staatsteun 
In de drang om toch geld uit te geven en te laten zien hoe rijk wij zijn, wordt er 
ongeoorloofde overheids- of gemeente steun verleend aan de bedrijven van de 
Hamershof. Het raadsvoorstel is daar duidelijk over. 
In het voorstel staan enige kernpunten ten aanzien van de steunverlening: 
"Partijen hebben samen een gebiedsvisie opgesteld, waarin het weer 
concurrerend maken van de Hamershof door vernieuwing van uiterlijk en 
imago centraal staat. 
De herinrichting betreft deels vervangingsonderhoud en deels groot 
onderhoud van de huidige inrichting. Uitgangspunt daarbij is een 
kwaliteitssprong van (de uitstraling van) het gebied door toepassing van 
hoogwaardiger materialen en inrichtingselementen. Het huidige verrommelde en 
enigszins gedateerde beeld wordt vervangen door een moderne frisse uitstraling. 



De gemeentelijke bijdrage dient enerzijds als stimulering voor andere 
(bestaande en nieuwe) partijen om te investeren in het gebied en anderzijds als 
tegenprestatie voor het feit dat die partijen investeren." 

Nee zo'n Komenij is natuurlijk niets. 

En het is logisch dat een V&D in de Utrechtsestraat te Amersfoort failliet gaat 
(Moederbedrijf Gaastra en McGregor ook failliet 3 dagen geleden) Geen 
uitstraling. 

n 

Nee, dan de nieuwe Komenij en Gruterij. 
En al die jonge mensen. Waar zouden die wonen?. 



De indruk wordt gewekt dat het gaat om onderhoud of grootonderhoud. Maar 
beide is niet waar. Waarom wordt de openbare ruimte vernieuwd? 
De doelstelling is het concurrerend maken van het gebied Hamershof door 
vernieuwing van de openbare ruimte. Niet het uitvoeren van (groot) onderhoud. 
Stimulering in natura (in natura betekent dat er betaald wordt met producten of 
diensten, dus zonder de tussenkomst van geld. Bij betaling in natura is er sprake 
van een vorm van ruilhandel) met bedrijven en winkels Dit is ongeoorloofde 
staats- of gemeente steun. Steun houdt in: 
Iedere onderneming die een economisch voordeel verkrijgt door een 
steunmaatregel van de overheid, kan als ontvanger van staatssteun worden 
gekwalificeerd. Dit ongeacht of de onderneming de directe ontvanger van steun 
is, of niet. Verkrijgt de onderneming een voordeel, dat andere marktdeelnemers 
niet hebben verkregen? Ja, de bedrijven, winkels en woningeigenaren in de 
Hamershof. 
Bovenstaande soort indirecte voordelen van steun aan een onderneming, die aan 
derden economisch voordeel verschaffen, moeten worden onderscheiden van de 
'secundaire' economische effecten. Deze secundaire economische effecten zijn 
het gevolg van bijna alle staatssteunmaatregelen. Een voorbeeld van een 
secundair effect is een toename van de productie bij ondernemingen die steun 
ontvangen. Met het oog hierop dienen de voorzienbare effecten van de 
steunmaatregelen vooraf altijd door de gemeente (maar ook door andere 
steun verleners) te worden onderzocht. 

Het voordeel gaat ook naar eigenaren van panden en de winkels en horeca in de 
Hamershof. Dat voordeel is concurrentie vervalsing naar bijvoorbeeld de 
publiekstrekkers in Biezenkamp ofde winkels in Tabaksteeg en Achterveld. 
Maar ook eigenaren van woningen en bedrijven worden er beter van. Hun bezit 
wordt meerwaard, omdat het in een aantrekkelijk gebied komt te liggen. Waarom 
moeten de overige huizenbezitters in Leusden betalen voor de 
waardevermeerdering van de bebouwing in de Hamershof? 

De W E bewoners Hamershof heeft onder voorbehoud van financiering opdracht 
verstrekt voor de renovatie. Het is echter nog onduidelijk of de financiering rond 
komt. De banken vragen een borgstelling o.a. van de gemeente. 
Als de W E niet meer kan betalen, omdat de bewoners de oplopende 
servicekosten niet meer betalen, kan de gemeente verder opdraaien voor de 
kosten. Nog een keer overheidssteun. Te gek voorwoorden. 

En waarom zouden agrarische bedrijven niet worden geholpen met 
gesubsidieerde aanleg van glasvezel? Het is goed voor hun bedrijfsvoering en 
concurrentie positie. 
Dit wat de gemeente doet, mag niet. Daarop kunnen forse boetes volgen. In ieder 
geval hoeven de bedrijven in de Hamershof niet blij te zijn. Zij kunnen 
vermoedelijk een blauwe enveloppe verwachten. De raad en het college zijn nu 
van ongeoorloofd verlenen van staatssteun op de hoogte. Later kan niet gezegd 
worden, wij wisten het niet. Voor alle gevolgen, boetes, juridische kosten, 
vergoedingen aan derden e.d. zijn de raadsleden thans dus hoofdelijk 
aansprakelijk. Ook volksvertegenwoordigers kunnen op hun daden worden 
berecht. 



3. Ander juridisch punt. 
3.1. De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte. 

Wordt er bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud uitgevoerd en ontstaat er 
daardoor letsel bij de burger, dan is die overheid aansprakelijk voor 
letselschade. 
In de Hamershof gaan granieten tegels worden toegepast van circa 40x100 
cm?. Die tegels moeten slijtvast zijn. Wat dat inhoud is onduidelijk, maar niet zo 
van belang. De tegels moeten in alle gevallen voldoende stroef zijn. Heeft het 
licht geregend, dan mag de voetganger niet wegglijden. Gebeurt dat wel dan is 
de gemeente daarvoor aansprakelijk. De tegels moet maximaal vlak liggen, 
wordt gesteld. Hoeveel hoogte verschil tussen de tegels mag er zitten? In ieder 
geval zijn glijpartijen bij deze verharding bij lichte regen, sneeuwval en vorst, 
niet uitgesloten. Omdat te voorkomen mogen de tegels slecht zeer licht gezoet 
te zijn. Maar dat heeft tot gevolg dat er vuil aan deze licht gekleurde tegels blijft 
zitten. Wordt dat 2 keer per jaar met de hoge drukspuit aan de gang? En wie 
gaat dat betalen? Maar licht gezoet, geeft een dove uitstraling. Dat zal niet 
passen in het imagobeeld. Dus gladde tegels met glijpartijen? 
In de vloer wordt het nodige afschot gerealiseerd voor de ontwatering. Er 
worden smalle lijngoten voorzien. Als gekeken wordt naar de 
ontwateringstekening op bladzijde 13 van de ontwerpschetsen, dan levert dat 
een buitengewoon onregelmatig beeld op. Hobbels en gaten. 
Negen cm omhoog en weer vijf centimeter omlaag over 7 m lengte. Dat loopt 
makkelijk. 
De geleiding voor slechtziende is verdwenen. Plotseling staat er een bank of 
fietsenbeugel in het looppad. 

3.2. 

Wat is er mis met de huidige lijnontwatering door middel van goten? De 
elementenbestrating is vlak naar de goot aangelegd. Het is geen noppendeken. 
Waarom staat die lijngoot niet op de bladzijden 35, 37 en 39 van de schetsen? 

Een ander punt is de vervanging van de Kooikersgracht door de betonnen 
Kooikerssloot. 
De sloot wordt 2 meter breed en circa 70 cm diep, zonder enige afscheiding. De 
diepte valt af te leiden uit het dwarsprofiel. Er zou schoon water met enige 
snelheid door moeten stromen. Via de huidige cascade op de kop van de 
Kooikersgracht komt sloot- en grondwater in de gracht. Dat is niet helder. En de 
omvang is zeer beperkt. Dus hoe gaat het gewenste beeld werkelijk ontstaan. 
Stel dat een kleinkind even aan de aandacht ontsnapt, plons, voor over de sloot 



in en verdwijnt onder troebel water. Dit is spelen met levens!! 

Stel dat een persoon met een rolstoel of rollator door een verkeerde beweging 
met een wiel over de rand gaat. Plons en met het hoofd op de rand aan de 
andere kant van de betonnen sloot. En wie nu denkt, onzin. Een 747 die op de 
Bijlmer stort was geen onzin. De vuurwerkramp in Enschede was geen onzin. 
En de meldingen dat iemand met zijn scootmobiel de sloot naast het fietspad is 
ingereden, was geen onzin. 
Wat de denken als het 's winter licht gevroren heeft met een beetje sneeuw. 
Waar de bestrating ophoudt en water begint, is niet te zien. Plons. 
Er staat bij de cascade niet voor niets een hek!!! Spelend kind bijna 
verdronken. 
De sloot minder diep maken? En dan botulisme krijgen door dat het water snel 
opwarmt? We hebben warme zomers en zware regenbuien. Kan de lijngoot dat 
aan? 

3.3. Die onveiligheid geldt ook voor de twee nieuwe ontsluitingen van de 
Hamershof. Waarbij de capaciteit ook nog eens hoogst waarschijnlijk te klein is. 

3.4. Voor deze zeer gevaarlijke situaties is de beheerder van de openbare ruimte 
verantwoordelijk. U, als raad weet het nu. Daar bent u verantwoordelijk voor. En 
bij rampspoed hoofdelijk aansprakelijk. 

4. Nadere onderbouwing staatssteun. 
4.1. In het raadsvoorstel staan meer aanduidingen die wijzen op staatssteun. 

Onder punt 1.1 van het raadsvoorstel staat: 
"Het gebied is na bijna 40 jaar aan een grootschalige renovatie toe.". 
Zeker met het oog op het huidige krachtenveld van concurrentie tussen 
detailhandel en internethandel en winkelcentra onderling, biedt alleen 
krachtig ingrijpen een solide toekomst voorde Hamershof." 

Het gebied is niet bijna 40 jaar oud. De winkels aan de Grutterije, Komenij, 
Kooikersgracht, passage, zuidkant 't Erf en noordkant van het Plein, zijn 
opengegaan in 1980. De Hema en de noordkant van 't Erf dateert van 1987. En 
het zuidelijk deel van de Hamershof dateert van 1995. In 1995 heeft het totale 
gebied een nieuwe verharding, met dezelfde uitstraling, gekregen. Twee 
liftschachten in de Grutterije, Komenij zijn toen verwijderd en loopbruggen 



hebben een ander vorm gekregen. Aanvankelijk lagen er trottoirtegels met 
gebakken klinkerverharding op 1 niveau. 
Kortom de openbare ruimte is nu 22 jaar oud en geen 40 jaar. Dat er geen 
eenheid in vormgeving zou zijn is dus op zijn zachts gezegd onjuist. 
Men kan het niet mooi vinden, maar dat is iets anders. 
Dus het argument bij beslispunt 1.1, dat er nu wat moet gebeuren, is een foute 
voorstelling van zaken. 
Dit is dus geen groot onderhoud, maar ook geen project dat gefinancierd kan 
worden uit het fonds bovenwijksvoorzieningen. Nee, er wordt domweg kapitaal 
vernietigd. En het is bepaald niet milieu vriendelijk. Uitgaande van een zeer ruw 
en hoge inschatting van 10.000 m 2 aan vervanging verharding, wordt het groot 
onderhoud voor de komende 12 jaar begroot op € 800.000. Dat is € 80 Irr?. 
Voor dat bedrag kan de totale Hamershof over 12 jaar prima herstraat worden. 

En het onttrekken van € 1.000.000 aan het fonds bovenwijkse voorzieningen is 
al even oneigenlijk. Het heeft niets te maken met bovenwijkse voorzieningen. 

4.2. Voor de investering worden ook oneigenlijke motivaties gebuikt. 
" Alle stakeholders zijn goed geïnformeerd over het ontwerp en hebben ruime 
gelegenheid gehad om invloed erop uit te oefenen. Het ontwerp is gedurende 
de totstandkoming in de afgelopen jaren regelmatig gepresenteerd en 
besproken met de stakeholders (ondernemers, eigenaren, bewoners en 
bezoekers van de Hamershof)." 
Echter de belangrijkste stakeholders, de burger die moet betalen, is niet 
bij het besluitvormingproces getrokken. 
Er zijn alleen belanghebbende bij betrokken en die zien het voordeel voor hen 
zelf. De rekening is voor anderen. 

4.3. Verder staat er in het voorstel: 
"In en om het gebied worden door bewoners, investeerders en ondernemers in 
de komende jaren bouwinitiatieven ondernomen met een totale investering van 
ca. € 50 miljoen. Eigenaren van commerciële ruimten Hamershof H1 
investeren in renovatie van hun panden. Eigenaren van de woningen van de 
VVE Hamershof investeren in het renoveren en energieneutraal maken van hun 
woningen. Op diverse plekken worden woningen en bedrijfsruimten gebouwd: 
het Huis van Leusden, de locaties Greefhorst, SBBO en Van der Berg. Ook 
worden kantoorpanden getransformeerd naar woningen (locaties Rabo en 
Mulderij)." 

Het lijkt erop dat de gemeentelijke investering van totaal € 5,7 miljoen als 
ondergeschikt wordt afgezet tegen de totale investering van € 50 miljoen in en 
rond de Hamershof. Er worden woningen en bedrijfspanden gebouw en 
kantoorpanden worden getransformeerd naar woningen. 
Ja, het Huis van Leusden wordt zelfs gebruikt om de investering in de 
Hamershof te onderbouwen. Die hele investering heeft niets te maken met het 
opleuken of verfraaien van de Hamershof. 
De vraag is, wat dragen de winkeliers en bedrijven zelf bij aan de, door de 
gemeente uit te voeren, verfraaiing van de Hamershof? Niets, zo blijkt uit het 
voorstel. Dus staatssteun. 



Dat er woningen in de omgeving van de Hamershof bij komen, is geen reden 
om de Hamershof een hoogwaardig imago te geven. De woningen zijn hard 
nodig om de dalende woningbezetting te compenseren. Maar die woningen 
brengen niets op voor het fonds bovenwijksevoorzieningen, noch voor het 
onderhoudsfonds. 
Nee de investering moet gedaan worden, omdat er verwachtingen zijn 
gewekt. 
Mogen de bewoners ook verwachten dat er voor alle Leusdenaren behoorlijk 
openbaar vervoer is? Ja, maar het is er niet!!. 
Mogen de bewoners verwachten dat er huishoudelijke hulp voor ouderen en 
gehandicapten is. Ja, maar het is er niet. Die groep moet fors betalen voor hulp, 
omdat maatwerk via inkomenspolitiek wordt geblokkeerd. Hoezo sociaal? 
Overigens waar komen toch al die jongeren vandaan? Woningen zijn er niet 
voor hen en er wordt ook niet voor gebouwd. 

De man voor de ING-bank (rood omcirkeld) is de realiteit. 
Truus je moet harder duwen, die hellingbaan is veel te stijl en leuningen 
ontbreken. 

O ja, die andere hellingbaan wordt gewoon weg gehakt. Zie maar hoe je boven 
komt. En auto's rijden verderop zo via de traptreden de winkel binnen. 

5. Onderbouwing kosten 
De aanneemsom en kosten van levering materialen (straat meubilair en openbare 
verlichting) voor de herinrichting is € 3.485.000. Er wordt geen enkele indicatie 
gegeven hoe deze kosten nu werkelijk zijn opgebouwd. 



5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Kosten nieuwe inrichting Hamershof. 
Geen indicatie van het aantal m2 dat opnieuw wordt ingericht. Naar schatting 
10.000 m 2 ? Noch over de m 1 lijn ontwatering, of de dikte van de granieten 
tegels of de grote van de tegels. 
Hoe dik worden die granieten tegels. Er rijden bij evenementen vrachtauto's 
over de pleinen. Er staat een draaimolen. Mag dat allemaal niet meer. De 
jaarmarkt kan niet meer, omdat de tegels breken? 
Wordt er eerst een betonvloer aangelegd en daarop een 3 cm dikke granieten 
tegel. Dan komt men niet meer bij ondergrondse leidingen. Een verstopte 
regenwater leiding en de Hamershof blank? Een kapotte elektra leiding voor 
O.V. die onbereikbaar is?. Ook een puin fundering met daarop ingewassen 
granieten tegels zal niet werken. 
Kosten Kooikersgracht. 
Naar de kosten voor de vervanging van de Kooikersgracht in de Kooikerssloot 
mag men raden. Op de ene schets wordt het gedeelte naast de Korf wel 
meegenomen en op de andere niet. Maar het gaat kennelijk alleen om het 
kerngebied. Worden de keerwanden tot op het houten funderingsrooster 
verwijderd. Circa 70 cm onder waterpeil? Dat zal betekenen dat de nieuwe 
verharding eerst na 1 a 2 jaar kan worden aangelegd. De grond zal eerst 
moeten zetten. Wordt de brug in de Smidse ook gesloopt. De Kooikersgracht 
naast de Korf wordt niet vervangen. Of tocht wel? Geen enkele aanduiding. 
Hamersveldseweg en Smidse. 
De Hamersveldseweg wordt wel herstraat, maar geen dure uitstraling. Voor 
herstraten is geen reden vanuit onderhoud. Ook de Smidse blijft grotendeels 
het zelfde, valt te lezen. Maar schetsen geven iets anders aan. 
Ontsluiting Hamershof 
De kosten van de twee nieuwe aansluiting op de Burg. Van de Postlaan zijn 
ook opgenomen, te weten € 475.000 incl b.t.w.. 
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Deze naar schatting 1.000 m 2 asfalt of 500 ton asfalt, inclusief verleggen van 
fietspaden, kosten van belijning, banden en kolken, kost echt geen € 475.000. 

5.5. Kabels en leidingen. 
Er moeten meer kabels en leidingen worden verlegd. Het is volstrekt 
onduidelijk waar dat, naar de huidige inzichten, moet gebeuren en wat de 
kosten zijn. Worden daarmee ook rekeningen betaald voor het verleggen van 
elektra kabels door het opheffen van het trafostation in het voormalige 
gemeentehuis. Geen inzicht. 

5.6. Huis van Leusden. 
En dan de volstrekt cryptische omschrijving 
"Aansluiting van het openbare gebied op het nieuwe Huis van Leusden, vooral 
voor het herstel van door de bouw beschadigde bestrating en andere 
elementen in de buitenruimte, aanhelen van het openbare gebied aan het 
bouwterrein, overbrugging van het niveauverschil plein - begane 
grondvloer en een nieuwe fietsenstalling." 
Het Huis van Leusden, zo valt te lezen, ligt 40-50 centimeter boven het 
maaiveldniveau van Het Erf en de Burgemeester van de Postlaan. Het komt 
op een soort podium te staan. Het niveauverschil tussen straten en pleinen en 
het Huis van Leusden wordt overbrugd middels treden en hellingbanen. 
Dat hoogte verschil was er in het verleden ook al. Zie foto hieronder, het 
bordes naast de ingang. Maar omdat het grondoppervlak van het Huis van 
Leusden veel te groot is, ontstaan er nu problemen met de hoogte verschillen. 
Overal hellingbaantjes en traptreden. Dat is een uitstekende toegankelijkheid 
voor fietsers, gehandicapten en moeders met kinderwagens. En hoe komen 
trouwauto's nog bij de deur van het gemeenthuis? 
Hoezo is de huidige bestrating overigens niet meer vlak? 



• r i i i . 

Reclame en handel wordt verbannen uit het ruimtelijk beeld. Winkeliers blij 

En makkelijk zitten op een bankje is er ook niet meer bij. Oude mensen horen 
niet meer in de Hamerhof. Die hebben geen geld. 

En dan al die fietsers die geen plek meer kunnen vinden. Dat zal een fraai 
beeld opleveren. 

••1 ^. FIETSRARKEREN 

Nee die fietsers en voetgangers horen ook niet in dit winkelcentrum, het is niet 
voor de gewone man en vrouw. Bij het imago horen alleen welgestelden. 
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5.7. Verlichting en energie. 
De openbare verlichting moet functioneel blijven, is te lezen. Maar er wordt 
allerlei sfeer verlichting aan toegevoegd in vloer (bestrating), langs de gevels 
en straatmeubilair. Op de schets van de verlichting worden de raampartijen en 
etalages van binnenuit verlicht. Maar ondernemers draaien gewoon de 
lichtknop om. En dan is het donker. 
Lantarenpalen zijn niet op de schetsen te vinden. Wat gaat die extra 
verlichting in aanschaf en exploitatie kosten? Er moest toch op energie 
bespaard worden, zodat minder 002 wordt geproduceerd. Er wordt toch 
energie neutraal gebouwd. Nee er wordt kapitaal vernietigden bij de 
vervanging energie verspeeld en CO2 onnodig uitgestoken. Hoe geloofwaardig 
is de gemeente dan? 

5.8. V.A.T. 
En de voorbereidings-, administratie en uitvoeringskosten € 750.000, dat is 
20% van de aanneemsom en kosten van levering materialen. Merkwaardig 
hoog. Gangbaar op dit soort projecten is 155. 

Kortom, waarop is de all in prijs van € 5.700.000 werkelijk gebaseerd? 
En dan de dekking. 

5.9. Het herstel van door de bouw beschadigde bestrating en andere elementen in 
de buitenruimte, aanhelen van het openbare gebied aan het bouwterrein, 
overbrugging van het niveauverschil plein - begane grondvloer en een nieuwe 
fietsenstalling zijn kosten die opgenomen hadden moeten worden bij de bouw 
van het huis van Leusden. 

5.10. De nieuwe ontsluiting van de Hamershof zijn een rechtstreek gevolg van de 
bouw van het huis van Leusden. Dus ook die kosten behoren tot dat krediet. 

5.11. En ook een deel van het verleggen van kabels en leidingen zal wel tot het huis 
van Leusden behoren. 

6. Haast. 
Er staat het volgende te lezen in het voorstel; 
" Er moet echter duidelijkheid komen over investeringsmogelijkheid rondom 
Huis van Leusden, ondanks dat beslissingen andere stakeholders nog niet 
bekend zijn. Tegelijk kan de gemeente niet wachten met besluitvorming over 
de herinrichting van het gebied rondom het Huis van Leusden. Fase 1 (zie 
bijlage 4) moet uiterlijk in het najaar van 2018 worden opgeleverd. Om die 
deadline te halen is het noodzakelijk dat nu het uitvoeringskrediet beschikbaar 
komt." 
De raad wordt met oneigenlijke argumenten onder druk gezet voor een 
beslissing. Er is geen argument om fase 1 in het najaar 2018 uitgevoerd te 
hebben. Enkel de directe ruimte rond het huis van Leusden dient begaanbaar 
te zijn. Zoals op onderstaande tekening in rood aangegeven. Dat kan dus ook 
met oude verharding, die er nog moet zijn, de zaak dicht te blokken. Dan is er 
tijd om te komen tot transparante besluitvorming. En afhankelijk van die 
besluitvorming na de verkiezingen van 2018, kan dan medio 2019 gestart 
worden. Nu moet het nog even voor de verkiezingen geregeld worden. Kijk 
eens hoe daadkrachtig wij zijn. Maar de burger staat er buiten. 

i i 



Haast is er niet. 

7. Samenvatting. 
Wat er in dit voorstel gebeurt, is op een creatieve manier boekhouden. De 
kosten van het Huis van Leusden zijn gedrukt, om te laten zien dat de 
exploitatiekosten niet omhoog gaan. Terwijl kosten weg worden geschreven 
op andere plaatsen. Voor een creatieve manier boekhouden bestaan ook 
andere woorden. 

Dit voorstel voldoet niet aan de eisen van besluitvormingen en financieel 
beheer die aan een betrouwbare overheid gesteld mogen worden. 
Het ongeoorloofde verstrekken van overheids- of gemeentesteun kan niet. 
Burgers risico laten lopen bij het gebruik van de openbare en verkeersruimte 
ruimte kan niet. 
In beide gevallen is de gemeente en de besluitvormers risicoaansprakelijk. 
Dekkingsmiddelen gebruiken die daarvoor niet bestemd zijn is niet 
toelaatbaar. 
Een kredietaanvraag die geen inzicht geeft in de werkelijke kosten, is het 
vragen van een blanco cheque. Dat past niet bij zorgvuldigheid en 
transparantie. 

R.J. de P 
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