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Reflectie Samenleving Voorop
Afgelopen september gaf Burgemeester Bouwmeester bij zijn installatie aan Samenleving 
Voorop te willen evalueren en de raad een handreiking te willen doen voor de volgende fase. 
Voor deze evaluatie hebben we 3 organisaties gevraagd een offerte uit te brengen. Werk 
van Waarde heeft de meest aansprekende aanpak, en zal de evaluatie uitvoeren. 

Het is de bedoeling doel, proces, inspanningen, resultaten, ervaringen, inzichten en 
dilemma’s van Samenleving Voorop te beschrijven. Daarbij ook landelijke inzichten en 
ontwikkelingen op het gebied van participatie en lokale democratie te betrekken. Om 
vervolgens op basis van alle bevindingen een handreiking te maken voor de (nieuwe) 
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie met als doel de kracht van de samenleving 
de ruimte te geven. Dit in goede relatie en verhouding tot de gemeentelijke organisatie, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk. Belangrijke vragen daarbij zijn: waar zit de nieuwe uitdaging 
en ambitie voor de komende raadsperiode? Wat vraagt een voortvarend voortzetten van 
Samenleving Voorop van de gemeente Leusden, wat betekent het voor ieders werkwijze 
(wat wel/niet), taakopvatting, rollen, timing, houding, gedrag, vaardigheden?
De evaluatie is een proces waarbij betrokkenen zelf hun eigen inzichten en ervaringen delen 
en onderzoeken, zodat er eigenaarschap en intrinsieke betrokkenheid ontstaat. Zo draagt 
het proces al bij aan energie en zin (in het vervolg). We noemen het dan ook geen evaluatie, 
maar een reflectie. Een dergelijk werkwijze is ook in lijn met de filosofie van Samenleving 
Voorop, waarbij wij als initiatiefnemers van de reflectie en pas op de plaats ons verhouden 
tot de inzichten en bevindingen van de belangrijkste betrokkenen. Geen verticale aanpak, 
maar horizontaal samenwerken en samen bouwen.
Het gaat om de ervaringen en beleving van de betrokkenen uit de afgelopen jaren en wat zíj 
zinvol vinden voor de toekomst. Ook lessen en ervaringen van elders hebben een 
vertaalslag naar Leusden nodig die de directbetrokkenen het beste zelf kunnen maken.

Er vinden 3 focusgesprekken plaats en 14 verhalen (storycollecting) worden opgehaald. 
Daarbij zal ook een aantal raadsleden worden gevraagd om hier aan bij te dragen. Ook 
wordt input vergaard vanuit ervaringen in het land. Met behulp van al het verzamelde 
materiaal en de concept-handreiking organiseren we in maart/april een raadsconferentie met 
de nieuwe raad. Voor iedereen uit de samenleving die aan de storycollecting heeft 
meegedaan, de deelnemers aan de focusgesprekken, de nieuwe raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren om met elkaar de opbrengst te doorleven en de handreiking eigen te maken 
en verder te laden. Dan wordt de ‘Samenleving Voorop’ van iedereen.

Monitoren parkeerdruk
In de raad van 27 oktober 2016 heeft u een motie aangenomen en daarbij de opdracht aan 
het college gegeven om de parkeerdruk op het Burgemeester Buiningpark te monitoren.
In de maanden juli, augustus, september, oktober en november heeft er monitoring 
plaatsgevonden in de parkeerzones “Zwembad”, “Bavoortseweg” en “Fort 33.

Onderstaand zijn de piekmomenten in beeld gebracht, de dagen waarop op een of 
meerdere parkeerzones een overschrijding was te constateren. Dat wil zeggen dat er op dat 
moment meer auto’s stonden dan het aantal aanwezige parkeerplaatsen. We hebben de 
drukste momenten onderstaand in beeld gebracht. 
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Te concluderen is dat er alleen op 23 september een overschrijding was van de totale 
capaciteit. Deze dag was er naast het reguliere gebruik van het sportpark een evenement 
“Qmusic foute party”. Op 30 september was er door de start van de 
herfstkleurenwandeltocht en het regulier gebruik, op 2 zones een overschrijding.  7 Oktober 
en 11 november waren ook drukke dagen, op beide dagen waren er extra evenementen 
naast het regulier verbruik, op deze dagen was er voldoende restcapaciteit in de overige 
parkeerzones.  
De zone “zwembad” heeft de meeste parkeerdruk. Parkeer overschrijding is te voorkomen 
door automobilisten erop te wijzen dat er in de zone Bavoortseweg meestal voldoende 
capaciteit is. In overleg met handhaving en verenigingen zullen er afspraken gemaakt 
worden hoe de beschikbare ruimte beter te benutten. Vooralsnog blijkt de beschikbare 
capaciteit, behoudens enkele incidentele gevallen, voldoende en is er geen noodzaak de 
capaciteit uit te breiden. In de situatie dat er evenementen zijn op het parkeerterrein nabij 
Fort33, zijn de nabij gelegen sportaccommodaties beperkt of slecht bereikbaar voor 
automobilisten. Aan organisatoren van evenementen wordt altijd opgelegd dat voor 
hulpdiensten de sportaccommodaties  wel bereikbaar moeten zijn. De sporthal wordt vanaf 
maart 2018 in gebruik genomen. Het college is voornemens, mede gelet op de 
tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nog een 
periode in  2018 te blijven monitoren. In deze periode zullen zowel de sportvelden, het 
evenemententerrein en de nieuwe binnensportaccommodatie in gebruik zijn.  

Stand van zaken beroepsprocedure bestemmingsplan sporthal opnemen
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan 
in het beroep, ingediend door de Postduivenhouders Vereniging Leusden,  tegen het 
bestemmingsplan “2e sporthal burgemeester Buiningpark”. De Afdeling heeft opgedragen 
binnen 26 weken aanvullende besluiten en informatie aan te leveren aangaande: 

1. Het  inzichtelijk maken of de huidige parkeerfaciliteiten voldoende zijn wanneer bij 
regulier gebruik zowel de beoogde sporthal als de drie bestaande sportvelden in 
gebruik zijn.

2. Het geven van een aanvullende onderbouwing voor het parkeervraagstuk bij 
evenementen.

3. Het inzichtelijk maken van het voldoende bereikbaar zijn voor hulpdiensten van het 
sportcomplex bij evenementen.
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Het college streeft ernaar in de raadsvergadering van 26 april met de benodigde voorstellen 
te komen. 

Ontwikkelingen bij Sportbedrijf Leusden B.V.
Wij hebben u op 16 november jl. middels een memo geïnformeerd over de situatie bij het 
Sportbedrijf Leusden B.V. Hierbij geven wij u een laatste update. De gemeente heeft een 
vordering bij het Sportbedrijf neergelegd omdat gebleken is dat zij een aantal verplichtingen 
niet is nagekomen. Ook anderen hebben een vordering ingediend. Het Sportbedrijf heeft 
faillissement aangevraagd en is op 5 december failliet verklaard. Met de aangestelde curator 
zijn wij in overleg. Op korte termijn nemen wij maatregelen om toegankelijkheid en verhuur 
van sportvoorzieningen te waarborgen. We proberen ongemak voor gebruikers te 
voorkomen, maar kunnen dit niet uitsluiten. We werken tevens aan een oplossing voor de 
langere termijn om de taken die het Sportbedrijf voorheen uitvoerde anders te organiseren 
en deels elders onder te brengen.

Leerlingenvervoer
In de laatste RIB is de raad geïnformeerd over  het leerlingenvervoer. Daarin stond 
beschreven dat de nieuwe vervoerders niet voldeden aan de kwaliteitsafspraken. De drie 
gemeenten die hier mee te maken hebben, hebben actie ondernomen. 
In het bestuurlijk overleg in september is besloten om een formeel gesprek met de twee 
vervoerders te voeren. In dit gesprek is een formele waarschuwing gegeven. Deze 
waarschuwing is ook via een brief (3 oktober) met beide vervoerders gecommuniceerd. 
Tevens zijn er heldere afspraken gemaakt die moeten resulteren in een concrete verbetering 
van de uitvoering van het leerlingenvervoer. Per medio oktober heeft het college kunnen 
concluderen dat de vervoerders de meeste belangrijke gebreken hadden hersteld. De 
belangrijkste conclusies:

- Alle leerlingen worden vervoerd;
- de communicatie met de beide vervoerders is sterk verbeterd;
- er zijn nauwelijks nieuwe klachten binnengekomen;
- vrijwel alle openstaande klachten zijn afgehandeld.

Per eind november hebben alle vervoerders de acceptatietest gehaald. Er zijn 
acceptatietesten gedaan om te kijken of de vervoerders er voor staan zoals beloofd in hun 
offertes. Er is onder andere gekeken naar het wagenpark en voldoende en juist opgeleid 
personeel. 

Klachten en andere aspecten van kwaliteit blijven scherp gemonitord worden. Zo wordt de 
uitvoeringskwaliteit in de gaten gehouden via de managementrapportages. En zullen 
controles op de ritten worden uitgevoerd. Op 15 februari staat een volgend overleg met de 
vervoerders gepland. 

Bouwdriest
Al geruime tijd vinden gesprekken plaats over de herontwikkeling van de locatie 
“Bouwdriest” aan de Ruige Velddreef. Voor de zomer van 2016 kregen wij signalen van 
omwonenden dat er geen sprake was van draagvlak voor de eerste gedachten van de 
initiatiefnemer over de herontwikkeling.
Door ons is het initiatief genomen voor een stedenbouwkundige verkenning van mogelijke 
alternatieve invullingsmogelijkheden van de locatie. Hierbij golden drie uitgangspunten: 1. Er 
moeten wat ons betreft sociale huurwoningen worden gebouwd; 2. Het plan moet (uiteraard) 
voor de ontwikkelaar haalbaar zijn en 3. De wens van de omwonenden om de binnenruimte 
groen/open te houden moet worden ingepast. 

Mede op basis van gesprekken met omwonenden is een voor alle partijen haalbaar 
stedenbouwkundig concept ontwikkeld. Dit plan bestaat uit 5 koopwoningen en 14 sociale 
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huurwoningen. Schoonderbeek Bouw BV werkt de plannen verder uit, waarna een 
planologische procedure wordt doorlopen om de bouw mogelijk te maken.

Prestatieafspraken 2018 - 2022
In de Woningwet 2015 is bepaald dat activiteiten van woningcorporaties naar redelijkheid 
moeten bijdragen aan het lokale woonbeleid (Woonvisie 2016-2025). Over deze inzet vindt 
jaarlijks overleg plaats tussen de WSL, de huurdersorganisatie (HLVE) en de gemeente en 
wordt bekrachtigd in prestatieafspraken.
Voor 2018 en de volgende jaren zijn op 12 december jl. afspraken gemaakt. Enkele 
onderwerpen bij de verschillende hoofdthema’s van de afspraken zijn:
1. Beschikbaarheid
Herbevestigd is dat gestreefd blijft worden naar 2.800 sociale huurwoningen in 2025. WSL 
stemt haar vastgoedstrategie (nieuwbouw, koop en verkoop) hierop af en de gemeente 
draagt hieraan bij door onder andere bij nieuwbouw tenminste 30% sociale huurwoningen te 
eisen en eigen locaties voor nieuwbouw beschikbaar te stellen. Ook de evaluatie van 
woonruimteverdeling hoort hiertoe.
2. Betaalbaarheid.
WSL past de huren voor zittende huurders beperkt of niet aan. Hiermee blijft de 
woningvoorraad zo veel als mogelijk in omvang gelijk en betaalbaar. 
3. Doorstroming.
De gemeente bevordert met het bouwprogramma de doorstroming. Om kennis over de 
lokale woningmarkt te delen wordt periode een stakeholdersbijeenkomst gehouden. WSL 
draagt vooral bij aan de doorstroming met het project “van groot naar fijner”. 
4. Duurzaamheid.
WSL verduurzaamt in 2018 een aantal woningcomplexen.
5. Leefbaarheid. 
Gemeente en WSL gaan de inzet op leefbaarheid op elkaar afstemmen. De HLVE gaat voor 
haar leden een bijeenkomst over dit thema organiseren. WSL en gemeente participeren 
hierin.

Huis van Leusden
Voortgang
De definitieve omvang van het Huis van Leusden is al zichtbaar, de eerste wanden van de 
penthouse op de 4e verdieping staan erop. Conform planning is het gebouw voor het einde 
van 2017 op definitieve hoogte en is gestart met het metselwerk. Inpandig is gestart met de 
aanleg van technische installaties. In overleg met Hart van Leusden is er ten tijde van en na 
de verhuizing in september 2018 sprake van een tijdelijke inrichting rond het gebouw. Nadat 
alle partijen zijn verhuisd wordt begin 2019 de definitieve inrichting gerealiseerd.

Procedures
Binnen Leusden is gestart met de aanbesteding van de 11 inbouw percelen, besloten is op 
alle percelen SROI toe te passen. De aanbesteding van de inpandige wanden, 
vloerbedekking en bouwkundig maatwerk vind begin 2018 plaats. Daarna volgen zaken als 
meubilair en audio/video. Door in meerdere percelen te werken en binnen de percelen met 
keuzemodellen kan gestuurd worden op de beschikbare middelen. 
In de gunningsfase van het project is afgesproken dat we 1 van de twee trappenhuizen die 
ingetekend waren hebben vervangen door kantoorruimte (1e verdieping) en twee 
appartementen (2e en 3e verdieping). Omdat de appartementen geen onderdeel waren van 
de omgevingsvergunning is een projectbesluit genomen om dit mogelijk te maken. De 
ontwikkelaar heeft alle appartementen verkocht.

Duurzaamheid
Met betrekking tot de eigendom en beheer van de warmte koude opslag en de 
zonnepanelen is het besluit genomen dat deze gezien worden als gebouw gebonden 
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installaties en in het beheer meegenomen worden. Er wordt geen aparte Esco voor 
opgericht. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit financieel (fiscaliteit, beheerkosten, 
subsidiemogelijkheden) en in beheer geen voordelen oplevert. Het is in dat geval een 
‘complexe’ constructie voor de omvang van de duurzaamheidsmaatregelen. In verband met 
duurzaamheid wordt het kantoorgedeelte opgesplitst in deelgebieden die afzonderlijk 
ingeschakeld kunnen worden op de stroomvoorziening. Bedoeling is dat bijvoorbeeld tijdens 
avondvergaderingen de kantoorruimten uitgeschakeld worden. De faciliteiten in het publieke 
gebied zijn hierop afgestemd. 

Organisatie en inrichting
Met alle organisaties worden stappen gezet op de wijze waarop wordt samengewerkt. Het 
vastgestelde werk en dienstverleningsconcept met als motto “samen tenzij” ligt hieraan ten 
grondslag. Binnenkort wordt het ICT werkplekconcept vastgesteld, waarbij ook budget wordt 
gevraagd voor een adequate Wifi voorziening in het gehele pand zodat in het gehele pand 
flexibel, digitaal, voor iedereen toegankelijk en beveiligd gewerkt kan worden. Tot op heden 
is binnen bestaande ICT budgetten prioriteit gegeven om de ‘beperkte’ Wifi aan te leggen. 
Doordat we inzetten op maximaal digitaal werken is dit niet langer wenselijk (budgetten zijn 
nodig voor het beoogde doel) en haalbaar (goed Wifi vraagt om meer budget). Tevens wordt 
ingezet op een toekomstbestendig concept. 
Om het bestuur en de organisatie mee te nemen in keuzes die gemaakt zijn op de inrichting 
komen er begin januari 3-D beelden met visualisaties van het nieuwe publiek en 
werkomgeving. In de uitwerking wordt dan verder ingezoomd op de detailuitwerking van 
technische en ontwerp oplossingen. Hier worden ook de afspraken met de raadswerkgroep 
in meegenomen. In dit kader kan al gemeld worden dat er op of aan de raadstafel 
oplaadpunten zijn voor mobile device (stekker of USB) en dat er in een belendende ruimte 
opslagmogelijkheden zijn voor meubilair. 
In het nieuwe jaar wordt zodra dit vanuit veiligheidsoverwegingen kan een rondleiding door 
het pand georganiseerd voor raad en de organisaties. Onlangs zijn er beelden gemaakt in 
het pand door de projectgroep, een aantal zijn bijgevoegd. Ook volgt begin 2018 een nieuwe 
timelaps.

Broedplaats “De Smederij” (voorheen Hoefijzer)
Er zijn mooie stappen gezet. Zoals in de krant heeft gestaan hebben de eerste drie huurders 
(Yoga, Zen en maatwerkkleding atelier) hun intrek genomen in het pand. Daarnaast is er 
veel interesse vanuit startende ondernemers en liggen er nog diverse ijzers in het vuur. Alle 
partijen onderschrijven het concept en willen waar mogelijk werken met de doelgroepen 
vanuit de zorg en welzijn. Het vraagt de nodige flexibiliteit om alle wensen mogelijk te 
maken. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe meerdere partijen van 1 ruimte gebruik kunnen maken 
zonder te werken met allemaal huurcontracten. Op deze manier wordt ook gekeken of 
bijvoorbeeld activiteiten uit het Binnenhuys een plaats kunnen krijgen. 
De algemene voorziening wordt vanaf begin februari ingevuld door een samenwerking 
tussen Abrona en Leger des Heils. 
Ook zijn we in ver gevorderd stadium met een zorgpartij die waarschijnlijk m.i.v. het 2e 
kwartaal kunnen starten (i.v.m. voorbereiding cliënten en ouders is tijd nodig). In de 
organisatie structuur van zorgpartijen is het moeilijk om in een coöperatie te stappen. Ook 
daar is gekeken met maatwerk er uit te komen.

De broedplaats heeft na een uitvraag naar de samenleving de naam “De Smederij” 
meegekregen. Dit geeft een mooie duiding aan het feit dat er zaken gesmeed worden, geeft 
activiteit weer en geeft duiding aan samenwerking in het pand.
Als er meer huurders het pand hebben betrokken wordt gekeken hoe er met communicatie 
uitingen (nog) meer bekendheid gegeven kan worden aan de activiteiten van De Smederij. 

Het gebouw is technisch opgeknapt en aan de buitenzijde geschilderd. De keuken betreft 
maatwerk, als gevolg van de leveringstijd wordt dit begin februari geplaatst. Dit is van belang 
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voor het gebruik door de Algemene Voorziening. Ook de buitenruimte is aangelegd. De buurt 
is middels een uitgebreide brief ingelicht over de voortgang. Vanuit bewoners is aandacht 
gevraagd voor overlast, hier wordt in de brief verder op ingezoomd. 

Nadat de verschillende partijen hun intrek genomen hebben in het pand wordt in maart de 
broedplaats officieel geopend en krijgen belangstellenden de mogelijkheid een kijkje in de 
keuken te nemen bij dit mooie en goed ontvangen concept.

Sociaal Domein
Broedplaats Achterveld
Vanaf begin dit jaar vinden gesprekken plaats om invulling te geven aan de zogenaamde 
Broedplaats Achterveld. Op initiatief van DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) zijn 
partijen bij elkaar gebracht om de oude bibliotheek een nieuwe maatschappelijke functie 
binnen het sociaal domein te geven. Deze partijen zijn King Arthur en het Gezinshuis Klein 
Agteveld. Doel van de samenwerking is in het gebouw aan de Walter van Amersfoortstraat 
dagbesteding voor ouderen, begeleiding voor jongeren en ontmoeting van inwoners in een 
samenwerkingsverband bij elkaar te brengen. Met ondersteuning van de gemeente zijn per 
onderdeel de mogelijkheden in beeld gebracht. Inmiddels is een businesscase voor de 
samenwerking uitgewerkt, waaruit blijkt dat het aanbod van de drie partijen elkaar aanvult en 
versterkt. De komende periode komen diverse onderwerpen uitgebreider aan de orde, 
waaronder het werven van de benodigde financiële middelen. 

Ontwikkelingen minimabeleid
Over een aantal ontwikkelingen binnen het minimabeleid geven we graag een stand van 
zaken. Hierbij leggen we ook de verbinding met de motie van de raad van afgelopen juli, 
waarmee aandacht werd gevraagd voor dit thema. Een aantal (voorgenomen) maatregelen 
lichten we hieronder toe.

Tegemoetkoming eigen risico
Met een aantal raadsleden is van gedachten gewisseld over mogelijkheden om minima 
tegemoet te komen in het eigen risico dat zij moeten betalen. In dat gesprek is gekozen voor 
dezelfde doelgroep als in de huidige regeling Tegemoetkoming Meerkosten Chronisch 
Zieken. Daarbij gaat het om minima die de afgelopen drie jaar hun eigen risico volledig 
hebben gebruikt.
Besluitvorming in het college hierover was voorzien in november. Het voorstel is voorlopig 
aangehouden tot begin 2018, omdat hiervoor extra middelen nodig zijn en in deze periode 
de financiële situatie binnen het Sociaal Domein nader in kaart wordt gebracht.
De Meerkostenregeling die in september is gewijzigd en voorziet in een hogere 
tegemoetkoming voor chronisch zieken, wordt onverminderd uitgevoerd.

Lokaal informatie- en adviespunt geldzaken
De afgelopen periode is een plan ontwikkeld voor een pilot van Stadsring51 
(schuldhulpverlening) en Larikslaan2. Daarin verzorgen de twee organisaties op locatie 
Larikslaan2 een informatie- en adviespunt waar alle inwoners van Leusden terecht kunnen 
met hun financiële (hulp)vragen. Hiermee willen we preventief, lokaal en laagdrempelig 
werken, en Larikslaan2 versterken als plek waar inwoners ook met financiële hulpvragen 
terecht kunnen en integraal worden geholpen. Daarnaast zouden de vrijwilligers van SMS 
extra (inhoudelijke) ondersteuning krijgen.
Besluitvorming in het college over deze pilot was voorzien in november. Het voorstel is 
voorlopig aangehouden tot begin 2018, omdat hiervoor incidenteel extra middelen nodig zijn 
en in deze periode de financiële situatie binnen het Sociaal Domein nader in kaart wordt 
gebracht.
In de tussentijd wordt in gesprek met Stadsring51 bekeken of we elementen uit deze pilot al 
op een andere manier kunnen vormgeven binnen de huidige financiële kaders. De nieuwe 
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website www.geldloket.nl (voor zowel inwoners van gemeente Leusden als Amersfoort) is 
vooruitlopend online gegaan.

Kinderen en jongeren in armoede (Klijnsmamiddelen)
Vanuit het Rijk ontvangen we structureel € 67.965, - aan middelen om in te zetten voor 
kinderen en jongeren in armoede. Dit gebeurt onder de noemer “Kansen voor alle kinderen: 
sociaal, met sport, cultuur en op school.”
In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen om signalen op te 
halen en te bespreken hoe deze middelen ingezet kunnen worden. Op basis van deze 
gesprekken willen we:

1. ouders met een laag inkomen tegemoet komen in schoolkosten. In de huidige 
praktijk is dit één van de grootste knelpunten. Hiervoor richten we ons op 
samenwerking met Stichting Leergeld;

2. een grotere groep kinderen en jongeren de mogelijkheid geven om sportcontributies 
en muzieklessen vergoed te krijgen;

3. kinderen en jongeren met korting en/of gratis toegang geven tot culturele 
voorstellingen in Leusden;

4. samenwerking aangaan met Stichting Jarige Job, die erop gericht is dat kinderen hun 
verjaardag kunnen vieren;

5. voor een resterend bedrag samen met kinderen en jongeren een bestemming 
bepalen.

In deze periode maken we uitvoeringsafspraken met betrokken partijen. We verwachten dat 
de uitvoering begin 2018 van start kan gaan.

Inrichtingskosten statushouders
Bij hun huisvesting ontvangen statushouders een (gedeeltelijke) lening waarmee zij de 
inrichting voor hun woning kunnen betalen. In de eerste drie jaar wordt maandelijks een 
aflossing ingehouden op hun uitkering.
Het college is gevraagd naar alternatieven. Vooral omdat de eerste maanden financieel 
lastig kunnen zijn: juist dan worden er kosten gemaakt en zijn niet alle toeslagen vanuit het 
Rijk direct beschikbaar. Daarom worden nu eerst uitvoeringsafspraken gemaakt om de 
aflossing van de lening niet direct in de 1e maand te laten ingaan, maar pas in de 4e maand. 
Dit biedt meer financiële ruimte bij de start in Leusden. Over het inzetten van het netwerk bij 
het verzamelen van de woninginrichting, vindt overleg plaats met Gastvrij Leusden.

Samenwerking
Nu de Huiskamer van Leusden van start is gegaan, zijn ook de verschillende fondsen in 
Leusden bij elkaar gebracht. Larikslaan2 heeft met de fondsen hun werkterreinen in kaart 
gebracht, waarbij de fondsen voor eventuele ‘witte vlekken’ samen een oplossing willen 
zoeken.
Daarnaast zijn verschillende partijen bij elkaar gebracht rondom het thema ‘armoede’. Het 
eerste voornemen dat hieruit voort is gekomen, is het meer bekendheid geven aan (toegang 
tot ) financiële ondersteuning, zowel onder inwoners als hulpverleners. In eerste instantie 
leidde dit tot een pagina in de Leusderkrant rondom het thema armoede. Ook richten we ons 
op het meer aandacht krijgen voor het signaleren van armoede.

Lokale aanpak voor inwoners met verward gedrag en inwoners met ernstige 
psychiatrische aandoeningen (EPA)
Vanuit een regionaal gedeelde visie op het bieden van goede ondersteuning zetten we 
lokaal in op het ontwikkelen van een goede preventieve structuur voor mensen met 
psychiatrische problemen en het tot stand brengen van een sluitende aanpak voor 
ondersteuning van mensen met verward gedrag.
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Lokale aanpak
Aan de hand van de door het landelijke schakelteam ontwikkelde bouwstenen, is er 
inzichtelijk gemaakt wat er lokaal en regionaal nodig is om invulling te geven aan de 
bouwstenen. 
Er moet vooral extra worden ingezet op preventie, vroeg signalering, de cliënt betrekken bij 
het hulpverleningsproces (passende zorg en ondersteuning en passende 
woonmogelijkheden). 
Een ander ontwikkelpunt wat niet specifiek valt onder de bouwstenen is het betrekken van 
de woonomgeving van de inwoner/ cliënt. We geven hieraan invulling door in gesprek te 
gaan met ervaringsdeskundigen, woningcorporaties en inwoners om op te halen wat kan 
bijdragen aan een veilige en prettige leefomgeving voor de inwoners en omwoners.

Regionale afstemming
De gemeente Leusden werkt samen met de gemeenten uit de Regio Amersfoort en de 
gemeente Veenendaal. Amersfoort is de centrumgemeente voor Opvang en Bescherming. 
Het vastgestelde regionaal beleidskader Opvang en Bescherming (zie ook onderstaand) 
richt zich op het domein waarbij mensen naast WMO (ondersteuning), ook verblijf nodig 
hebben. De regionale aanpak voor inwoners met verward gedrag en inwoners met ernstige 
psychiatrische aandoeningen voor de regionale opgaven zijn onderdeel en wordt geborgd in 
het regionale kader Opvang en Bescherming omdat het veelal over dezelfde mensen gaat 
en daarom ook overlap heeft met het beleidskader Opvang en Bescherming. De 
besluitvorming van dit kader en aan EPA gerelateerde regionale onderwerpen worden 
besproken in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD).
Door invulling te geven aan de negen bouwstenen draagt de gemeente Leusden zorg voor 
een sluitende aanpak van preventie tot ondersteuning , voor inwoners met verward gedrag 
en/of een psychiatrische aandoening op lokaal en regionaal niveau.

Proces Opvang en Bescherming
De raad heeft afgelopen september het beleidskader ‘Moed Moet’ vastgesteld. Daarbij is de 
wens geuit om meer (cijfermatig) op de hoogte te worden gehouden. 

1. De cijfermatige informatie (0-meting) 
    Deze hebben wij verwerkt in de monitor sociaal domein van december 2017.

2. Uitwerking van het beleidskader
    In het beleidskader hebben we onze visie op het gebied van Opvang en Bescherming
    beschreven met daarin op hoofdlijnen een uitwerking van de ontwikkelopgaven. Het gaat
    hier om een toekomstvisie die niet binnen twee jaar zal zijn gerealiseerd. Daarom stellen
    we regionale en lokale uitvoeringsplannen op met daarin duidelijk omschreven wat we de
    komende tijd oppakken. 

Prioritering 2018-2019:
1. Regionale samenwerking 2020 en verder.
2. Centrale toegang (waaronder inzicht in wachtlijsten en capaciteitsbehoefte)
3. Spreiding van voorzieningen en uitstroom uit beschermd wonen naar passende 

woningen. 
4. Transformatie Persoonsgebonden Budget en de Wooninitiatieven Toeslag
5. Een sluitende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag: het 

inrichten van een meldpunt voor niet acute situaties en het organiseren van 
passend vervoer.

Andere onderwerpen worden nader uitgewerkt als bovenstaande activiteiten zijn afgerond. 
Eind 2018 wordt in beeld gebracht voor welke onderwerpen dit wanneer wordt gedaan. 
We zetten in op het ondersteuningscontinuüm: preventie, signaleren, melden en toeleiden, 
passende ondersteuning en nazorg.
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Voorlopend daar op (ook vanwege de prioriteit die uw raad daar aan heeft meegegeven) zijn 
we al gestart met het deelplan voor EPA/verwarde personen.

Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer
Het college heeft op 12 december de bestuurlijke besluitvorming (op 1 februari 2018)door de 
raad in het kader van het doelgroepenvervoer voorbereid.
Helaas waren op dat moment nog niet alle regionaal ingebrachte opmerkingen en adviezen, 
en de reacties daarop, binnen. De wel beschikbare adviezen en reacties zijn bij het voorstel 
gevoegd. De nagekomen adviezen en reacties zijn via de griffie te verkrijgen. In reactie op 
deze (later) ingekomen adviezen onderschrijven we dat:

• We nader zullen toelichten/uitwerken wat we met ‘toekomstbestendig’ bedoelen 
en op welke ontwikkelingen we hopen in te spelen.

• ook de directe omgeving van de reiziger een rol speelt bij het vinden van een 
oplossing.

• mensen terug kunnen vallen op maatwerkvervoer.

Gunning Regiotaxi Eemland-Heuvelrug
Het huidige contract Regiotaxi Eemland-Heuvelrug loopt af op 1 mei 2018. Zodoende 
hebben we moeten aanbesteden. De provincie is formeel de aanbestedende partij, maar 
omdat wij als gemeente een substantieel deel meebetalen en onze ambities vanuit het 
doelgroepenvervoer (zie het regionale beleidskader welke in februari aan uw raad voorligt) 
willen waarmaken, hebben we vanuit Leusden actief geparticipeerd: Leusden nam deel aan 
de beoordelingscommissie en medeverantwoordelijk voor het opstellen van het bestek. 

Uitslag
Taxi Gomes heeft de opdracht gekregen om vanaf 1 mei 2018 het regiotaxivervoer te 
verzorgen in het gebied Eemland-Heuvelrug. Connexxion zal de callcenter voor zijn rekening 
nemen. Het nieuwe contract voor Regiotaxi Eemland-Heuvelrug gaat op 1 mei 2018 in en 
loopt tot 1 augustus 2021. Klanten kunnen hetzelfde telefoonnummer bellen als nu om de 
ritten te bestellen. Het vervoergebied, de meeste spelregels en de service blijven hetzelfde.
Daarmee krijgen we een vervoerder die al langer bekend is met het gebied en met de 
reizigers. Het huidige contract wordt namelijk ook uitgevoerd door Taxi Gomes samen met 
Taxi Leewis. Het taxibedrijf bestaat ruim 20 jaar en heeft zich gespecialiseerd in vervoer voor 
bijzondere doelgroepen. Het bijzondere bij deze aanbesteding is dat Gomes 90 procent van 
de ritten zal uitvoeren met elektrische voertuigen.

Connexxion zal vanaf 1 mei 2018 het callcenter inrichten voor de ritreservering. Een partij 
die ook in andere gebieden al actief is als callcenter. Nieuw is het reisadvies dat 
Connexxion, conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten (eerder met u gedeeld via 
de RIB) en het regionale beleidskader, samen met de regio verder zal ontwikkelen en gaan 
toepassen. 

De huidige vaste reizigers van Regiotaxi Eemland-Heuvelrug (de pashouders) ontvangen 
voordat de nieuwe vervoerder gaat rijden meer informatie over de dienstverlening door de 
nieuwe vervoerder. Dan zal ook meer nieuws bekend worden gemaakt over het aanbod van 
deze nieuwe vervoerder. 

Gunning en implementatie contract hulpmiddelen
Sinds 1 januari 2016 is Welzorg gecontracteerd voor de levering en het onderhoud van de 
Wmo-hulpmiddelen. Echter, de kwaliteit van de dienstverlening voldeed niet aan het 
afgesproken niveau. Daarom is de gemeente Leusden (samen met de andere gemeenten in 
de regio) een Europese aanbesteding voor de WMO hulpmiddelen gestart, om een betere 
en constantere dienstverlening van de Wmo hulpmiddelen te waarborgen en de inwoners de 
mogelijkheid te bieden om over te stappen naar een nieuwe aanbieder bij onvrede. De 
opdracht is gegund aan Medipoint en Meyra. Voor de cliënten betekent dit dat ze per 1 
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januari 2018 met een nieuwe aanbieder te maken krijgen en op basis van een postcode 
indeling over de 2 aanbieders worden verdeeld in de verhouding 60% - 40%. Nieuwe 
cliënten en bestaande cliënten die niet tevreden zijn, kunnen kiezen naar welke nieuwe 
aanbieder ze willen gaan. De implementatie is volop in gang: de contracten zijn getekend, 
de klantgegevens naar de nieuwe aanbieders doorgezet (n.a.v. de verhouding 60% - 40%), 
de Wmo-consulenten en de aanbieders hebben kennis met elkaar gemaakt en er worden 
nog nadere werkafspraken gemaakt op welke wijze zij uitvoering kunnen geven aan deze 
nieuwe overeenkomst en de cliënten zijn door ons en de aanbieders schriftelijk op de hoogte 
gesteld. Wij gaan er van uit hiermee per 1 januari 2018 een voor onze inwoners 
probleemloze overgang en ondersteuning te organiseren. 

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan
Op donderdag 18 mei 2017 is door de gemeenteraad het Landschapsontwikkelingsplan vast 
gesteld. Om het plan concreet in te vullen is er inmiddels hard gewerkt aan een 
uitvoeringsprogramma. Er zijn inmiddels elf concrete projecten in uitvoering of in 
voorbereiding die zijn gebaseerd op het beleid zoals dat is geformuleerd in het LOP. Bij alle 
projecten is er een intensieve samenwerking met de samenleving. Dat kan zijn in de 
voorbereiding of in de uitvoering. De gemeente speelt in al deze projecten een verschillende 
rol. Het projecten portfolio probeert de thema’s van het LOP zo goed mogelijk concreet te 
maken. Sommige projecten worden gefinancierd door de gemeente en andere projecten 
worden mogelijk gemaakt met andere fondsen. 
Zo is er een project gericht op aanleg en herstel van kleine landschapselementen in samen 
werking met de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee. De pilot wordt betaald vanuit de 
Provincie en stimuleert aanleg van poelen, houtsingles en planten van groene dooradering .  
We willen als Leusden graag bijdragen aan het voorkomen van klimaatsverandering en zijn 
positief over isolatie van open spouwen. Spouwmuurisolatie heeft wel als nadeel dat veel 
gebouw bewonende vleermuizen hun plek verliezen. Daarom stimuleert de gemeente het 
plaatsen van vleermuiskasten in nieuwbouw en bestande bouw. Dit gaat via het 
duizendkastenproject, best relevant met het gegeven dat in Leusden duizenden woningen 
geïsoleerd gaan worden. Het nieuw huis van Leusden is ook vleermuisvriendelijk gebouwd. 
In Leusden komt de ringslang voor en vrijwilligers helpen de ringslang met het maken van 
broeihopen waar de slang zijn eieren in kan leggen. De eieren komen uit door de warmte 
van het composteringsproces. Met name op landgoed de boom is dit succesvol. 
Leusden deed al actief mee met het perceel randen beheer en vanaf 2018 start de 
gemeente een project om boeren bloemrijke akkers te laten inzaaien. Ook gemeentelijke 
bermen willen we gaan beheren met bloemenmengsels. Hier profiteren insecten en vogels 
van. Voor recreanten is het een prachtig gezicht. 
Het is belangrijk dat het landschap toegankelijk is om het te beleven. Klompenpaden komen 
er steeds meer. We beheren als gemeente Leusden het Snorrehoefpad, het Schutpad en 
het Stoutenburgerpad. Een nieuw klompenpad is in voorbereiding. We proberen bij te 
dragen aan openstelling van zo veel mogelijk gebieden. 
In Leusden zijn prachtige restanten van prehistorische bewoning. De grafheuvels op de 
Utrechtse Heuvelrug zijn landschapselementen die niet altijd zichtbaar zijn of waar zelfs niet 
duidelijk van is dat ze een prehistorisch landschapselement zijn. Via een project in 
samenwerking met de provincie gaan we de heuvels in kaart brengen en beter zichtbaar en 
beleefbaar maken. 

De A28 wordt verbreed voor het project Hoevelaken. In het LOP is de Grebbelinie genoemd 
als het belangrijkste landschapselement van de gemeente. Het project Hoevelaken biedt 
een kans om met middelen de Liniedijk bij de Mossel beter zichtbaar te maken. De 
Historische Kring vroeg om ondersteuning aan de gemeente voor het maken van een 
monument voor een vliegtuigcrash op de Liniedijk in Leusbroek. De gemeente adviseerde bij 
een crowdfundingsactie. 
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De zwaluw is een kernsoort in het LOP. Er komen vier soorten voor in Leusden. De 
huiszwaluw, de boerenzwaluw en de oeverzwaluw. De oeverzwaluw wordt geholpen door 
een oeverzwaluwenwand in de Schammer waar de gemeente vanuit de LOP gelden aan bij 
draagt. De vierde soort, de gierzwaluw, is eigenlijk geen echte zwaluw maar wordt geholpen 
door inbouwkasten in gebouwen als onderdeel van het duizendkastenproject. In het nieuwe 
huis van Leusden worden 14 gierzwaluwkasten aan de Noord zijde in gemetseld. Bij eerste 
bewoning van broedparen in één van de nestkasten is het een goed idee dat het college 
trakteert op beschuit met muisjes . De gierzwaluw is een echte stadsbewoner maar wordt 
steeds vaker waar genomen in Leusden. In Amersfoort zijn al heel veel gebouwen 
gierzwaluwvriendelijk gebouwd. http://www.gierzwaluw.com/project.htm. Daar is het een 
groot succes. 

Hondenuitlaatgebied Achterveld
Hondenlosloopgebied in Achterveld
In december 2016 boden 112 hondenbezitters uit Achterveld een handtekeningenlijst aan 
met de vraag aan de gemeente om een nieuw hondenlosloopgebied in Achterveld te 
realiseren. In de begeleidende brief wordt specifiek gedacht aan a) het openstellen van (een 
deel van) het pad langs de nieuwe Modderbeek, en b) delen van de paarden rails rond 
Achterveld. Laatstgenoemde suggestie is geen optie, omdat de paarden rails op het 
grondgebied van de gemeente Barneveld liggen.
Het pad langs de nieuwe Modderbeek maakt deel uit van de klompenpaden. Op 
klompenpaden, die veelal over grond van boeren lopen, zijn honden niet toegestaan. In een 
vergadering van de Dorpsraad in februari 2017, waarvoor Waterschap Vallei en Eem en 
Utrechts Landschap waren uitgenodigd, werd afgesproken dat deze organisaties honden 
aangelijnd zouden toestaan op het pad, als de hondenbezitters daarvoor toestemming 
zouden krijgen van de betreffende boeren. De twee boeren, die land hebben grenzend aan 
het gedeelte van het pad tussen de Schoonderbekerweg en de Koningin Julianaweg, gaven 
geen toestemming. Dit najaar bevestigden beiden nogmaals aan wethouder Overweg, dat zij 
geen honden willen op het pad langs de Modderbeek vanwege mogelijk besmettingsgevaar 
voor hun vee, maar ook omdat honden de weidevogels die hier te vinden zijn, verstoren.
We hebben een aantal andere mogelijkheden onderzocht:
De eigenaar van een deel van het pad rond het Kersten’s sportpark bood zijn grond te koop 
aan met de suggestie het hele pad rond het park als loslooppad aan te wijzen. Aankoop en 
ontwikkeling van het pad brachten veel kosten met zich mee, terwijl we ook hier weer te 
maken hebben met aangrenzende grond van boeren. De initiatiefneemsters van de 
handtekeningenlijst schatten bovendien in eerste instantie in dat het pad niet veel gebruikt 
zal worden door hondenbezitters, omdat het aan de rand van Achterveld ligt.
Vervolgens zijn we met het bestuur van de Moespot in gesprek gegaan over de groenstrook 
bij de Moespot of hier een hondenspeelplek gecreëerd zou kunnen worden. Het bestuur kon 
hierin niet meegaan: van de skatebaan, die hier ook ligt, wordt veel gebruik gemaakt door 
kinderen. Het terrein wordt gebruikt voor de rommelmarkt van DWS en door motorclubs, die 
hier tourdagen organiseren. Samengevat zou een hondenspeelplek een belemmering zijn 
voor activiteiten van huurders/gebruikers van de Moespot.
Hoewel het lastig lijkt om te realiseren, willen we nog een laatste locatie onderzoeken op de 
mogelijkheid een hondenspeelplek aan te leggen. 

Groenonderhoud
In 2017 is door de Raad € 200.000 structureel extra ter beschikking gesteld om het 
onderhoudsniveau in de buitenruimte te verhogen. Uitgangspunt hierbij was: beeldkwaliteit 
zoveel mogelijk verhogen van niveau C naar B. Er is een klankbordgroep in het leven 
geroepen om mee te denken over de wijze van invulling hiervan. De Raad heeft gevraagd 
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regulier om regulier op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen en de 
resultaten van de inzet van het extra budget. 

In dit kader komen tijdens de uitwisselingsavond d.d. 11 januari 2018 de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
1. Korte toelichting over de resultaten van het bewonerstevredenheidsonderzoek 2017 

(presentatie 5 min)
2. Terugkoppeling van de klankbordgroep groenonderhoud, waarin een terugblik over het 

proces en de rol van de klankbordgroep. Daarnaast een beeld van de (zichtbare) 
resultaten van de inzet van het extra budget, waarbij de afgesproken beeldkwaliteit in 
relatie tot de beleving en (informele) tevredenheidsmeting wordt geplaatst. De 
klankbordgroep zal tenslotte hun visie op de werkwijze in de toekomst aangeven. 
(presentatie 10 min) 

3. Korte terugblik van Sight Landscaping op de resultaten van het afgelopen jaar. Wat was 
het effect van het extra beschikbaar gestelde budget en heeft deze inzet geleid tot het 
gewenste resultaat? Toelichting op het contract (2015) met de gemeente Leusden op 
basis van partnerschap – hoe willen we met elkaar omgaan en hoe geven we dit de 
komende jaren vorm. Visie op de landelijke ontwikkeling van beeldkwaliteit naar 
‘belevingswaarde’ en de mogelijke inpassing hiervan in Leusden. (presentatie 10 min) 

Na de presentatie is er (30 min) ruimte voor vragen en het gesprek

Aanleg glasvezelnetwerk, stand van zaken
Medio oktober is voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied een 
belangrijke mijlpaal bereikt: 60% deelname van potentiële afnemers. Op grond daarvan 
heeft Delta Rijssen Glasvezel Investeringen (DRGI) besloten het glasvezelnetwerk in het 
buitengebied te gaan aanleggen. Digitale Stad Leusden, een initiatief van enkele Leusdense 
ondernemers, zorgt voor de communicatie, contracteren van particulieren en de financiële 
afwikkeling van het project. 
Op dit moment wordt er op verschillende manieren aan de uitrol van glasvezel gewerkt:

• Gemaakte afspraken vastleggen in overeenkomsten. Gemeente en DRGI hebben 
inmiddels een akkoord bereikt;

• De aanleg van glasvezel in de Hessenweg wordt afgerond;
• Aanleg van glasvezel in de Treekerweg is opgestart
• De engineering van het overige deel van het netwerk is gaande.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 de verdere aanleg van start zal gaan. 

Bijlagen:
1. Prestatieafspraken 2018-2022 – ondertekend exemplaar
2. Projecten portfolio 2017-2019
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