Besluitenlijst raadsvergadering 1 februari 2018
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
D'66:
CDA:
VVD:
GL/PvdA:
CU/SGP:

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
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, en W.H. van den Brink

Afwezig:

C.P.W.J. Genders en W. van Hell

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
Bericht van verhindering van de heren Van den Brink en Genders. De heren De Kloe en
Breddels worden gefeliciteerd met de geboorte van hun dochter resp. zoon.

2.

Inspraakronde

3.

Actualiteiten
Mw. Van Eijden vraagt naar ervaring met verlengen pleegzorg overgang van 18- naar 18+.
 Wethouder Van Beurden streeft er naar om voor uitwisseling 5-2-18 de kosten van
verlengde jeugdzorg op een rij te zetten.
Dhr. Piersma stelt vraag over bericht over tijdelijke bestrating Hamershof.
Dhr. Kroeze vraagt of college bekend is met klachten over restafval in buitengebied.
Mw. Pouwels heeft vragen n.a.v. brief over AED’s, convenant Hartslag.nu. en waarom er in
Achterveld en Stoutenburg meer AED’s in openbare ruimte beschikbaar zijn.
Dhr. Anten vraagt wat staat er te gebeuren met gebouw Scholenindekunst.
Mw. Koetsenruijter vraagt of het plaatsen van AED-buitenkasten bij huisartsenposten ed.
meer gestimuleerd kan worden.
Dhr. Mülder hebben EU-ingezetenen een andere status in relatie tot stemrecht
gemeenteraadsverkiezingen.
Dhr. Van Halderen stelt vragen over de overlast bij trapveldje van Atria.
Dhr. Lensselink over naleving van motie 4.8 over de wachttijden in de jeugdzorg, t.a.v.
rapportages.
Dhr. Lensselink mist raadsvoorstel over de financiële gevolgen van de tekorten in Sociaal
Domein.

4.

Vaststellen agenda
Voorzitter geeft aan dat raadsvoorstel Verordening Raadswerk 2018 is aangehouden voor
nader overleg in Presidium.
Conform vastgesteld.
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5.

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

6.

RV Vaststellen omgevingsvisies voor het stedelijk en landelijk gebied
Raadsbesluit:
1. de omgevingsvisies voor het stedelijk en het landelijk gebied, als uitwerking van de op 5
juli 2017 (L133958) bepaalde strategische keuzen, vast te stellen;
2. een uitvoeringsprogramma op te laten stellen;
3. de visies na een jaar te evalueren.
Stemming:
- Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

7.

RV Vernieuwing Energieakkoord Leusden
Raadsbesluit:
1. in te stemmen met de ondersteuning van maatschappelijke partners die zich richten op
de energietransitie van de eigen organisatie en achterban, met name bij particuliere
woningeigenaren en agrarische bedrijven in 2018:
 Voor de doelgroep particuliere woningeigenaren betekent dit:
o Het energieloket wordt in een directe opdracht vanuit de gemeente
gecontinueerd;
o De ondersteuning van collectieve woningverduurzaming en het vinden
van mogelijkheden voor financieringsarrangementen in het kader van
het VNG project van regio Eemland gemeenten wordt gecontinueerd;
 Voor de doelgroep agrarische bedrijven betekent dit dat een nulmeting wordt
uitgevoerd gebruikmakend van cofinanciering vanuit provinciale programma’s
en beschikbare capaciteit voor energie bij de RUD, en dat er wordt ingezet op
het actief delen van kennis van koploperbedrijven en informatie over
laaghangend fruit en financiële regelingen;
 Voor de doelgroep overige bedrijven wordt de nadruk gelegd op
informatieoverdracht over concreet handelingsperspectief, financiële
instrumenten die dit ondersteunen en het delen van kennis van
koploperbedrijven;
 Kwartier maken projectbureau Energieakkoord 2.0 als werkmechanisme om
vraag en aanbod op gebied van energietransitie aan elkaar te koppelen;
2. in te stemmen met de besteding in 2018 van het reeds in het kader van nieuw beleid
2018 voor Energieakkoord 2.0 voor de periode 2018-2020 beschikbaar gestelde bedrag
van € 75.000;
3. de gezamenlijke ambities van samenleving en gemeente om invulling te geven aan een
energieneutraal Leusden in 2040 waaronder het uitfaseren van aardgas en een netto
energieleverend buitengebied en de routeverkenningen op weg naar Energieneutraal
Leusden 2040, zoals die zijn opgenomen in het Energieakkoord Leusden 2.0, als
handreiking voor de energietransitie aan de nieuwe in maart 2018 te verkiezen raad,
mee te geven;
4. de begrotingswijziging 2018-1009 vast te stellen.
Stemming:
- Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

8.

RV Zienswijze financiering en garantstelling VvE Hamershof
Raadsbesluit:
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De volgende zienswijze ter kennis van het college te brengen inzake het principebesluit:
Daar het garantstellen voor private leningen geen kerntaak van de gemeente is, dient bij de
inrichting van de beoogde financiële constructie het college er op toe te zien dat deze
zodanig vormgegeven wordt dat de garantstelling ondergebracht kan worden bij een
regionaal of nationaal (waarborg)fonds, zodra dit mogelijk is en zonder nadeel voor de
betreffende VvE en woningeigenaren en zodanig dat garantstelling door de gemeente
alsdan kan komen te vervallen.
Stemming:
- Amendement A-8.1 van VVD en D66 inzake zienswijze financiering en garantstelling VvE
Hamershof is aangenomen 15v- 4 t.
Voor: VVD, D66, CU-SGP en CDA; Tegen: GroenLinks-PvdA.
- Het raadsvoorstel is gewijzigd, unaniem aangenomen.
11.

RV Verordening Participatieraad
Raadsbesluit:
1.
de verordening Participatieraad vast te stellen, met de volgende wijzigingen:
Artikel 4 lid 7 De participatieraad is een “andere commissie” zoals bedoeld in
artikel 84 van de Gemeentewet en valt dientengevolge onder het
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
Artikel 8 lid 1 De participatieraad vergadert maximaal 20 keer per jaar en komt
voorts bijeen:
2.
gelijktijdig de verordening Wmo-adviesraad 2015 en de verordening
Cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2014 in te trekken.
Stemming:
- De motie M-11.1 van ChristenUnie-SGP, GroenLinks-PvdA, VVD en CDA is unaniem
aangenomen.
- Het amendement A-11.1 van VVD en CDA is unaniem aangenomen.
- Het amendement A-11.2 van ChristenUnie-SGP en GroenLinks-PvdA is ingetrokken
- Het raadsvoorstel is gewijzigd, unaniem aangenomen.

13.

RV Oprichten coöperatie Kadernota 2019 GGD regio Utrecht (GGDrU)
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op het voorstel tot het oprichten van een coöperatie
door drie GGD`en (Utrecht, Hollands Noorden en Twente) voor het gezamenlijk
realiseren en implementeren van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg
(JGZ).
2. de volgende zienswijze op de conceptkaderbrief GGDrU 2019 te formuleren:
De raad onderschrijft de ingezette koers van ‘de basis op orde’ en het vastgestelde
ombuigingsplan maar benadrukken het belang om een transparant en realistisch beeld te
schetsen, nu blijkt uit de tweede bestuursrapportage 2017 dat het verwachte exploitatie
overschot niet gerealiseerd kan worden en er daarom in het eerste kwartaal 2018 een
analyse plaatsvindt, die input geeft voor de actualisatie van de dekking van het
ombuigingsplan. We uiten daarom onze zorgen over het gemis van een financiële vertaling
van de kaderbrief, maar vertrouwen erop dat de GGDrU binnen de financiële gestelde
kaders blijft zodat gemeenten niet voor financieringsvragen komen te staan.
De gemeenteraad ziet grote financiële risico’s aan het zelf ontwikkelen van software voor
het digitaal dossier. Een risicoanalyse hiervan is ons niet bekend.
De gemeenteraad van Leusden verzoekt de GGDrU:
- de raad nader mondeling te informeren over het digitaal dossier: plan van aanpak,
begroting en risicoanalyse, reserveringen, afschrijving en houdbaarheid systeem
(snel tempo van innovaties), tijdpad;
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-

jaarlijks voortgangsrapportage te geven aan de raad en dit te continueren totdat het
digitaal dossier is geïmplementeerd.

Toezegging wethouder Overweg:
Binnen de systematiek van GGDrU is het haast onmogelijk om de raad middels schriftelijke
rapportages geïnformeerd te houden over het digitaal dossier. Hij zegt toe dat de directeur
GGDrU twee maal per jaar de voortgang komt toelichten. Verder zal hij de raad actief
informeren uit algemeen bestuur van GGDrU.
Stemming:
- Het amendement A-13.1 van CDA, VVD, GroenLinks-PvdA inzake zienswijze oprichten
coöperatie is aangenomen met 12v. – 7t.
 Voor: CDA, VVD, GroenLinks-PvdA; Tegen: D66 en CUSGP-GrLPvdA.
- Het raadsvoorstel is gewijzigd unaniem aangenomen.
HAMERSTUKKEN
9.

RV Vaststellen Welstandsnota, Bouw- en Erfgoedverordening 2018
Raadsbesluit:
1. de Welstandsnota 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Welstandsnota 2014, de belangrijkste wijzigingen betreffen het opnemen van het
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en Burenakkoord en laten vervallen van
aanvullende welstandseisen;
2. de Bouwverordening 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Bouwverordening 2012, de belangrijkste wijziging betreft het vervallen van
Hoofdstuk 9 ‘Welstand’ en deze artikelen op te nemen in een reglement;
3. de Erfgoedverordening 2018 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Erfgoedverordening 2015, de belangrijkste wijziging betreft aanpassing aan
wetsveranderingen en het opnemen van een verwijzing naar de subsidieregeling;
4. het resterende deel aan incidenteel budget dat nog beschikbaar is voor het
actualiseren van de welstandsnota (€ 12.000) over te hevelen naar het budget voor
de implementatie van de omgevingswet;
5. begrotingswijziging 2018 – 1008 vast te stellen.
Conform Vastgesteld.

10.

RV Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer
Raadsbesluit:
het beleidskader doelgroepenvervoer vast te stellen en over te gaan tot uitvoering van de
volgende drie speerpunten:
1. het vergroten van de mentale toegankelijkheid van het OV en de mogelijkheden om
zelfstandiger te reizen;
2. het gebruik van mobiliteitsalternatieven vergroten;
3. het optimaliseren van de indicatiestelling en de toegang tot Maatwerkvoorzieningen.
Conform Vastgesteld.

12.

RV Verordening Jeugd, Wmo en maatregelen Participatiewet 2018
Raadsbesluit:
1. de Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2018 vast te stellen;
2. de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leusden 2018 vast te
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stellen;
3. de Verordening maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ Leusden 2018 vast te
stellen.
Conform Vastgesteld.
14.

RV Controleprotocol en Normenkader
Raadsbesluit:
het controleprotocol en het normenkader voor het jaar 2017 vast te stellen.
Conform Vastgesteld.

15.

RV Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Raadsbesluit:
1. de volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2019 VRU:
a. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage te beperken tot de
meest onvermijdelijke en urgente beleidsbijstellingen:
 Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers
 Terrorismegevolgbestrijding (m.u.v. uitbreiding formatie)
 Vergroten arbeidshygiëne brandweer
 Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk
b. De structurele verhoging van onderstaande bijdragen te wijzigen in een
incidentele bijdrage:

Versterken inkoopfunctie

Stimulerende preventie
c. Voor de incidentele bijdrage aan het experiment ‘multifunctionele paraatheid
brandweer’ verwachten wij een nadere toelichting op de gemaakte keuzes.
d. Overige verhogingen door beleidsbijstellingen indien nodig op te vangen
binnen de eigen begroting.
e. De risicoanalyse in begroting en jaarrekening sterk te verbeteren.
f. Gewenste beleidsbijstellingen, die van invloed zijn op de gemeentelijke
bijdrage, moeten eerder gemeld worden in verantwoordings- en
kaderdocumenten.
2. geen zienswijze in te dienen op de financiële kaders in de kadernota 2019 VRU.
Deze financiële ontwikkelingen leiden tot een structurele verhoging van de
gemeentelijke bijdrage met €49.000, waarvoor dekking is in de gemeentelijke
stelpost loon-prijsstijging;
3. bijgevoegde brief met zienswijze te sturen aan Veiligheidsregio Utrecht.
Conform Vastgesteld.

16.

RV 2e Bestuursrapportage 2017 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op de Tweede Bestuursrapportage 2017 van de RUD Utrecht.
Conform Vastgesteld.

17.

RV Kadernota 2019 en eerste begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst
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Raadsbesluit:
om een zienswijze in te dienen inzake de Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018 van
de RUD Utrecht met als belangrijkste oogmerk het borgen van het terugverdienen van de
geplande investering en het bewaken van de voortgang in de ICT-ontwikkeling.
Conform Vastgesteld.
18.

RV Benoeming en ontslag lid Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Raadsbesluit:
1. de heer H.M. ter Beek met ingang van 8 maart 2018 te benoemen tot lid van de
rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand;
2. de heer M. Visser onder dankzegging eervol ontslag te verlenen per 19 januari 2018
als lid van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand.
Conform Vastgesteld.

19.

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 14 december 2017
Raadsbesluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

20.

Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 8 maart 2018

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

