
Besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2017 

eusden 

 

GEM EENT 

Aanwezig: 
Voorzitter: 
Griffier: 
D'66: 
CDA: 

VVD: 
GL/PvdA: 
CU/SGP: 

Afwezig: 

G.J. Bouwmeester 
I. Schutte — van der Schans 
J.R. Madiol, S.A. den Herder, J. Mulder, J.W. Spijkerman en J.G. van Halderen 
B.A. Piersma, M.G. van Eijden — Smits, G.J. Kroeze, W.G. van Ginkel en 
W.R. Vos 
C.P.W.J.  Genders,  P.H. Lensselink, K. Roskam en H. Lonink 
J.P.O.M. van Herpen, M.T.M. Sturkenboom, M.C.C. Koetsenruijter en F.M.J. Anten 
K.E. Pouwels — Koopman, W. van  Hell  en W.H. van den Brink 

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: gemeentebestuurieusden.n1 

1. 	Opening 

2. 	Vaststellen agenda 

3. 	Inspraakronde  
a. De heer Doornbos spreekt in over hoe ruimtelijke ordening leidt tot wanorde in de 
ruimte. 
b. De heer HijI spreekt in over Rossenberg roept op om samen naar breed gedragen 
resultaat te streven: gemeente, omwonenden en projectontwikkelaar. 
c. Mevrouw Oosterbroek spreekt in over ruimtelijk plan Hamersveldseweg 115. 
d. Insprekers bij Langesteeg-Tabaksteeg-Zuid: de heer Gerritsen, mevrouw Van Rossum 
(namens 5 medebewoners). Mevrouw Van Rossum overhandigt handtekeningen aan 
wethouder Van Beurden. En de heer Scheffer (namens Stichting De Boom). 

4. 	Actualiteiten 

Dhr. Van Halderen - vraagt naar het vervolg t.a.v. moties vreemd aan de agenda. 
Dhr. Anten — complimenten aan wethouder Overweg dat hij veel aandacht heeft voor de 
boeren. 
Dhr. Van Herpen — vraagt of Leusden ook doet aan Wifi en bluetooth-tracking. Wethouder 
Overweg zegt toe om raad te informeren over proef waar Leusden aan mee doet in kader van 
SmartCity. 
Dhr.  Genders  — vraag n.a.v. tekorten Sportbedrijf. Hoe staat het nu, zijn er nog ontwikkelingen, 
wordt functie op andere manier opgepakt. 
Dhr. Lonink — geeft aan dat de raad uitnodigingen van o.a. bewonersavonden mist en vraagt 
of college deze communicatie kan verbeteren. Burgemeester zegt toe hier op toe te zien. 

4.a 	Eervol ontslag A. Dijkshoorn  
Raadsbesluit: 
de heer A. Dijkshoorn per 14 december 2017 ontslag te verlenen als 
fractievertegenwoordiger van de fractie van GroenLinks-PvdA. 

Stemming: unaniem aangenomen. 
5. 	Lijst ingekomen stukken  

De raad neemt kennis van de lust ingekomen stukken. 
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6. 	RV  Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort 

Raadsbesluit: 
1. in te stemmen met de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) en de 

daarin vastgelegde kwaliteiten van de regio, met uitzondering van die tekstdelen 
waarin Leusden 
wordt genoemd als onderdeel van het regionale hart waarin nieuwe bouwlocaties 
moeten worden gevonden. 

Dit betekent dat niet ingestemd wordt met de volgende tekstdelen: 
a. het deel van de zin "Het tweede principe is dat. . de groei waarvoor nu nog 

geen locaties zijn aangewezen, maar die wel noodzakelijk IS, wordt 
opgevangen in het regionale hart (Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Soest) (blz. 
4, één na laatste alinea); 

b. de zinnen "Zodra uit de periodieke  monitoring  van vraag en aanbod van 
woningen op zoek te gaan naar nieuwe bouwlocaties Een voorstel hiervoor 
wordt op dat moment voorgelegd aan de vier gemeenteraden." (bladzijde 5, 
laatste  bullet);  

c. de hele alinea "Met deze visie wordt de keus gemaakt om een belangrijk deel 
van de regionale groei in het regionale hart op te vangen . Uiteindelijk 
profiteert de hele regio van meer synergie tussen de vier gemeenten in het 
kerngebied" (blz. 33, 2e alinea); 

d. de zinnen "Rond 2020 besluiten de raden van Amersfoort, Leusden, Nijkerk 
en Soest aan de hand van deze  monitoring  en de daarmee onderbouwde 
urgentie of een verkenning van locaties voor de periode na 2030 aan de orde 
is. Pas na en aan de hand van deze besluitvorming maken de raden van 
Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest afspraken over de manier waarop het 
woningtekort kan worden voorzien" (blz 35, laatste alinea), 

e. de tekstblokken bij "middel" en "wie" van ad 14 van het 
Uitvoeringsprogramma (blz. 65); 

2. de RRV te hanteren als één van de bouwstenen voor eigen (ruimtelijk) beleid; 

3. Leusden is bereid om binnen het kader van de nog vast te stellen 
omgevingsvisie van Leusden een bijdrage te leveren om in de woningbehoefte 
van de regio te voorzien, vanuit het uitgangspunt dat alle 9 gemeenten een 
aandeel van de woningbehoefte voor hun rekening nemen; 

4. de hoofdprincipes in de RRV voor wat betreft de woningbehoefte na 2030 als volgt 
te duiden: 
4.1 het opvangen van deze behoefte te beschouwen als een regionale opgave met 

een 
eigen verantwoordelijkheid voor tedere gemeente; 

4.2 de woningbehoefte actief met de regiogemeenten te monitoren; 
4.3 aan de hand van de  monitoring  en na besluitvorming door de raden, 

indien nodig, onderzoek te doen naar nieuwe bouwlocaties voor na 2030; 
4.4 dit onderzoek niet te beperken tot het regionale hart (LANS-gemeenten) maar 

met dit onderzoek ook de mogelijkheden — met inachtneming van de kwaliteiten 
die in de RRV zijn benoemd - buiten dit hart in beeld te brengen; 

4.5 de start van dit onderzoek te laten samenhangen met de ontwikkeltijd van 
nieuwe locaties (10 jaar); 

4.6 de leefbaarheid van grote en kleine kernen nadrukkelijk mee te wegen. 

Stemming: 
Amendement A-6.1 van CDA is ingetrokken. 
Amendement A.6.2 van VVD,  CU-SGP, D66, GrL-PvdA is unaniem aangenomen 
Raadsvoorstel is unaniem gewijzigd aangenomen.  

RV  Principeakkoord plannen Langesteeg - Tabaksteeg 
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eusden •... 
Raadsbesluit: 
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbrief van het college als reactie op de vraag van 
Stichting "De Boom" om medewerking aan de plannen voor Langesteeg — Tabaksteeg-Zuid 
en daarmee in te stemmen met de realisatie van 28 woningen ten zuiden van Tabaksteeg 
t.b.v. een grondruil waarmee Stichting "De Boom" alle gronden van Heijmans Vastgoed BV 
en Osinga en vervolgens die van andere ontwikkelaars in de Langesteeg verwerft. 

Stemming: 
- A-7.1 Amendement VVD en CDA is verworpen 10 voor - 11 tegen. 

Voor stemden fracties VVD en CDA en de heer Sturkenboom. 
Tegen stemden de overige leden van de fractie GroenLinks-PvdA, en de fracties D66 
en ChristenUnie-SGP. 
Het raadsvoorstel is aangenomen 11 voor 10 tegen. 
Voor stemden de fracties D66, ChristenUnie-SGP, de heren Van Herpen, Anten en 
mevrouw Koetsenruijter. 
Tegen stemden de fracties VVD en CDA en de heer Sturkenboom. 

- Stemverklaring van de heer Sturkenboom: geeft aan tegen het voorstel te stemmen. 
De integrale tekst staat op het raadsinformatiesysteem. 

Toezegging: 
Wethouder Van Beurden zegt toe de ontwerpbrief aan te passen de groenstrook van 60 
meter, de 1,5ha tussen De Boom en de busbaan. Tevens gaat hij in gesprek met 
omwonenden voordat de brief aan De Boom wordt verstuurd. 

8. 	RV  Najaarsnota  2017  

Raadsbesluit: 
1. de Najaarsnota 2017 vast te stellen met een wijziging op pagina 3, eerste zin van de 

laatste alinea: "Op basis van de gepresenteerde cijfers is de begrotingspositie van 
Leusden vanaf 2019 solide te noemen."; 

2. het voorlopige positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2017 voor de 
jaarschijf 2017van € 84.400 toe te voegen aan de algemene reserve, basisdeel; 

3. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2017 voor de 
jaarschijf 2018 van € 22.100 te dekken ten laste van de algemene reserve, 
basisdeel; 

4. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1022, 1023, 1024, 1026, 1027 en 
1028; 

5. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen: 
€ 394.000 voor zonnepanelen en WKO installatie Huis van Leusden; 

- 	€ 310.400 voor herinrichting van de Postweg. 

Stemming: 
- Amendement A-8.1 VVD over begrotingspositie is gewijzigd unaniem aangenomen. 
- Het raadsvoorstel is gewijzigd unaniem aangenomen. 

Toezeggingen: 
Presidium zal het verzoek van de heer M0Ider uitwerken om met elkaar te bekijken waar we 
heen willen met onze organisatie en hoe raad hier bij betrokken kan worden. 

9. 	RV  Vaststellen belastinqverordeninoen 2018  

Raadsbesluit: 
de volgende verordeningen voor 2018 vast te stellen: 

- verordening OZB 
- verordening reinigingsheffingen (na amendement) 
- verordening hondenbelasting 
- verordening rioolaansluitrecht 
- verordening toeristenbelasting 
- verordening rioolheffing 
- legesverordening 

GEM EE  
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- verordening lijkbezorgingsrechten 
- verordening marktgelden 
- verordening precariobelasting 

Stemming: 
Amendement A-9.1 VVD tarieven DIFTAR is verworpen 4 v — 17 t. Voor stemde de 
fractie VVD, tegen de fracties D66, CDA, GrL-PvdA,  CU-SGP. 
Het raadsvoorstel unaniem aangenomen. 
Motie M-9.1 CU-SGP/GL-PvdA over DIFTAR-proof unaniem aangenomen 
Motie M-9.2 CU-SGP/GL-PvdA/D66 over aansluiten bij Statiegeldalliantie is 
aangenomen met 17 v — 4 tegen. Tegen stemde de fractie VVD. Voor stemde 
de fracties D66, CDA, GrL-PvdA,  CU-SGP. 

Toezegging: 
- Wethouder Van Beurden zegt toe om stickers op de containers te plakken met 

aanduiding van de tarieven. 

10. 	RV  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2009, Uitbreiding Zandbrinkermolen en 
bijbehorend beeldkwaliteitsplan  

Raadsbesluit: 
1. de bedrijfsbestemming te verruimen voor het perceel Asschatterweg 64a, 

overeenkomstig het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2009, Uitbreiding 
Zandbrinkermolen, waardoor er ruimte komt voor een bedrijfsuitbreiding; 

2. de nota zienswijzen voor het bestemmingsplan Buitengebied 2009, Uitbreiding 
Zandbrinkermolen en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen; 

3. het bestemmingsplan Buitengebied 2009, Uitbreiding Zandbrinkermolen en het 
beeldkwaliteitsplan vast te stellen met inachtneming van de nota zienswijzen. 

Stemming: 
- Amendement A.10.1 raadsbreed ingediend is unaniem aangenomen. 
- Het raadsvoorstel is gewijzigd unaniem aangenomen. 

11. 	RV  Vaststelling grondexploitatie Larikslaan 

Raadsbesluit: 
1. de gronden van de locatie de Larikslaan te activeren door de Bouwgrond in exploitatie 

(BIE-grex) vast te stellen en hiermee haar kostenverhaal te regelen; 
2 	een verliesvoorziening te treffen van ca. € 11 801 ter grootte van het verwachte 

negatieve resultaat van -/- € 11.801, 
3. de verliesvoorziening te dekken uit de Algemene Reserve van het Grondbedrijf 

(ARG); 
4 	de geraamde financiële gevolgen van de vennootschapsbelasting ter grootte van 

€ 32.746 in 2018 en 2019 ten laste te brengen van de algemene reserve grondbedrijf. 

Conform Vastgesteld. 

12. 	RV  Aanpassing Financiële verordening 

Raadsbesluit: 
de "Financiele verordening gemeente Leusden 2017" vast te stellen 

Conform Vastgesteld. 
Stemverklaring de heer Wilder. Fractie D66 kan instemmen maar stelt voor om jaarlijks in de 
werkgroep  fin,  verantwoording de verschillende financiële regelingen tegen het licht te houden. 

13. 	RV  Wijziging Verordening adviescommissie bezwaarschriften 

Raadsbesluit: 
artikel 3, eerste lid, van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften te wijzigen in 
"De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter en de 
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(plaatsvervangende) leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam 
zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeenten Bunschoten, 
Leusden, Nijkerk en Putten". 

Conform Vastgesteld. 

14. RV  Zienswijze begrotingswijziging GGDrU 2017- 1 en begrotingswijziging GGDrU 2018-1  

Raadsbesluit: 
geen zienswijze te geven op de ontwerp gewijzigde begroting 2017- 1 en ontwerp 
gewijzigde begroting 2018 - 1 daarmee in te stemmen met een verhoging van de eigen 
bijdrage a.g.v. verhoogde asielinstroom en spreekuur genitale verminking. 

Conform Vastgesteld. 

15. Vaststellen besluitenlijst qemeenteraadsvergaderinq 31 oktober en 2 november 2017 

Raadsbesluit: 
de besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

16. Sluiting 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 1 februari 2018. 

I. S 
gr 

der Schans 	 G.J. Bouwmeester 
voorzitter 
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