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Toezegging inzicht inkosten verlengde jeugdhulp
Aanleiding
In januari heeft wethouder Van Beurden de raad toegezegd inzicht te geven in de 
kosten van verlengde jeugdhulp. Hierbij willen we op deze toezegging ingaan. 

Gegevens
Uit de data blijkt dat er in 2017 eenmaal een indicatie verlengde jeugdhulp is 
afgegeven voor 3 maanden.
Daarnaast is er in 2017 voor twee jongeren verlengde pleegzorg ingezet.
Kosten totaal:€ 32.500,-.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het kan zijn dat de aantallen nog niet helemaal 
compleet zijn, omdat er nog lang na de zorgleverantie kan worden gefactureerd. 

Beleid
Afspraak met Larikslaan2 en de zorgaanbieders is dat er vanaf 17 jaar met de 
jongere samen een Perspectiefplan wordt gemaakt. Dit gebeurt door Larikslaan2 of 
door de zorgaanbieder waar de jongere zorg ontvangt.
Dit plan biedt de professional en jongere handvatten om inzicht te krijgen wat er 
nodig is en moet de overgang naar volwassen begeleiding en huisvesting makkelijker 
maken. Het Perspectiefplan biedt een integraal inzicht in wat nodig is op allerlei 
levensgebieden: van onderwijs, inkomen en werk, begeleiding, opbouw netwerk tot 
huisvesting.
Larikslaan2 heeft hierbij de regie en zal verlengde jeugdhulp indiceren als dat nodig 
is.

Energietransitie
Op 29 maart jl. kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning in Groningen in 12 
jaar tijd naar nul wordt afgebouwd. Wat betekent het einde van de Groningse 
gaswinning voor Leusden?

Einde gebruik van aardgas voor verwarming 
Al in de in 2016 gepubliceerde Energieagenda van het ministerie van EZ is 
aangegeven dat het gebruik van aardgas voor verwarming in de gebouwde 
omgeving moet worden afgebouwd. Hier heeft het ministerie de uiterste datum van 
2050 aan gekoppeld. Tevens heeft het rijk aangegeven dat de regie over deze 
energietransitie bij de gemeenten ligt. In het regeerakkoord is opgenomen dat alle 
gemeenten uiterlijk in 2021 een plan hebben om van het gas af te gaan, met voor 
elke wijk een planning in de tijd en het beoogde alternatief voor verwarming op gas. 
Dat betekent dat we ook in Leusden een dergelijk plan zullen opstellen hoe we met 
de bestaande woningen en overige gebouwen van het gas af gaan. 

Einde aansluitplicht voor nieuwbouw
Op 3 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Versnelling 
Energietransitie (wet VET). In deze wet is het einde van de "aansluitplicht" 
opgenomen. De aansluitplicht houdt in dat de netbeheerders (Stedin in ons gebied) 
de plicht hebben om een gasaansluiting te leveren wanneer de gebruiker van een 
perceel daar om vraagt. Deze aansluitplicht stond in de weg om nieuwe woonwijken 
zonder gasaansluiting te bouwen, omdat de bewoners van de netbeheerder een 
gasaansluiting konden eisen. De uitwerking van de nieuwe wet is dat het schrappen 
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van de aansluitplicht in de praktijk neerkomt op een verbod op aansluiting van 
nieuwe woningen en andere gebouwen met een kleinverbruikersaansluiting op het 
gasnet. Het omgevingsloket mag nl vanaf 1 juli geen vergunning meer verlenen voor 
nieuwbouwaanvragen waar een gasaansluiting wordt gerealiseerd. Alleen in 
uitzonderingsgevallen kan het college onder (nog door het rijk te bepalen) 
voorwaarden toestaan dat een nieuwe woning met een gasaansluiting wordt 
gerealiseerd.

Oproep van de ministers  
Begin april kregen alle Nederlandse gemeenten een brief van de ministers van EZ en 
BZK met de oproep bij te dragen aan de transitie van gas af. In de brief staan twee 
suggesties aan de gemeenten:

1. start met proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken;
2. span u in om te voorkomen dat er nog nieuwe wijken op het gasnet worden 

aangesloten.

Ten aanzien van de eerste suggestie, start met proeftuinen aardgasvrije wijken, is 
een aanvraagprocedure aangekondigd en inmiddels gepubliceerd om hiervoor een 
rijksbijdrage te verkrijgen in de orde van € 8.000,- per woning. Op dit moment 
onderzoeken we de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De meest kansrijke 
wijk hiervoor lijkt de wijk Rozendaal (de Eurowoningen) te zijn. Een actieve groep 
bewoners heeft ons namens de buurt hierom ook gevraagd. Wij zullen u en de 
wijkbewoners goed van de verdere stappen op de hoogte houden, ook omdat op dit 
moment de precieze voorwaarden van rijks zijde nog niet bekend zijn. 
Ten aanzien van de tweede suggestie geldt dat we waar mogelijk het gesprek 
hierover voeren met projectontwikkelaars.

Huis van Leusden
Voortgang
De bouw van het casco verloopt voorspoedig, op 15 juni 2018 vindt de juridische 
oplevering plaats. Aansluitend start maandag 18 juni de afbouwfase. Het tijdstip van 
de verhuizing wordt nog steeds gehandhaafd op september 2018. 

In verband met de veiligheid en de behoefte aan parkeerruimte voor de afbouwende 
partijen blijft het parkeerdek naast het Huis van Leusden tijdens de afbouwperiode 
gesloten voor publiek. E.e.a. in goed overleg met de winkeliersvereniging en het 
project Hart van Leusden.  

Procedures
Eind 2017 is het voornaamste deel van de inrichting van het Huis van Leusden, de 
afbouw van het casco, meervoudig onderhands aanbesteed bij vier partijen. Geen 
van de vier uitgenodigde partijen heeft gebruik gemaakt van de gemeentelijke 
aanbieding om in te schrijven. Als voornaamste oorzaak valt de sterk aantrekkende 
(bouw)markt aan te wijzen waarin de complexiteit van de voorliggende opdracht (veel 
verschillende disciplines), de tijdlijn en het geraamde budget een te hoog risico bleek 
te zijn voor de aangeschreven partijen. Het college heeft hierop besloten de 
aanbesteding “afbouwaannemer casco” als bouwteam op de markt te zetten. 
Hiermee worden risico’s als het niet halen van de plannen en het financiële nadeel 
van de marktwerking zo veel mogelijk beperkt. In maart 2018 zijn de verschillende 
afbouwaannemers gecontracteerd. 

In maart 2018 is de raad geïnformeerd over het benodigde aanvullende krediet van 
€ 240.000 (o.b.v. 20% voorzien nadeel uit marktwerking) voor de inbouw van het 
Huis van Leusden. Hogere afschrijvingslasten worden hierbij taakstellend 
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opgevangen binnen de door de raad gestelde financiële kaders van de businesscase 
en de lopende gemeentebegroting. 

Inrichting eet-werk café 
Het Huis van Leusden voorziet in een eet-werk café met daarbij de personele inzet 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een meer toegankelijk eet-werk 
café en de omschreven personele uitbating vraagt om een andere, meer 
omvangrijkere aanleg van keukeninstallatie- en inrichting van het eet-werk café. De 
financiële gevolgen (aanvullend krediet van € 120.000,-) worden meegenomen in de 
voorjaarsnota. De afschrijvingslasten voortkomend uit de investering worden 
doorberekend aan de exploitant van het eet-werk café.

Huur Fokkerstraat 16
In de businesscase rond de herontwikkeling is gerekend met een huurperiode van 
een tijdelijke locatie tot en met augustus 2018. De huidige planning is er op gericht 
om in september intrek te nemen in het Huis van Leusden. Dat betekent dat naar 
huidige inzichten ook voor de maand september de huidige locatie aan de 
Fokkerstraat gehuurd zal moeten worden. De financiële consequenties worden 
meegenomen in de voorjaarsnota.

Organisatie en inrichting
Vanuit de organisaties, Larikslaan2, Voilá en de gemeente Leusden, wordt gewerkt 
aan de thema’s ICT, HRM, Facilitair, DIV/Archief en communicatie om tijdig klaar te 
zijn om samen in het Huis van Leusden te gaan werken. Zo worden alle stukken 
gedigitaliseerd en kasten leeggemaakt om zo goed als volledig digitaal te werken.

Ook bereidt de ambtelijke organisatie zich voor op het Activiteit Gericht Werken in het 
Huis van Leusden, o.a. door werkafspraken te maken en door het alvast te ervaren in 
de vorm van een pilot in het huidige gebouw.

Het interieur van het HvL is ontworpen door Van den Wildenberg Interieur- 
architectuur. Met Van den Wildenberg zijn afspraken gemaakt over hun 
betrokkenheid en advies tijdens de afbouwfase.

Voortgang renovatie Hamershof
Op 21 september 2017 besloot de gemeenteraad om akkoord te gaan met het 
schetsontwerp voor de herinrichting van het openbare gebeid van de Hamershof en 
met een investering van € 5.700.000,- voor voorbereiding en uitvoering van het 
project. De raad besloot tevens om een uitvoeringskrediet van € 2.063.000,- 
beschikbaar te stellen voor het realiseren van de eerste fase van de herinrichting van 
het openbare gebied en de aanleg van de verkeersontsluiting, alsmede een 
voorbereidingskrediet van € 650.000,- voor voorbereidings-, toezichts-  en 
plankosten voor de jaren 2017 en 2018. Aan de beschikbaarstelling van het 
uitvoeringskrediet verbond de raad de voorwaarde dat, alvorens het volledige krediet 
kan worden besteed, er meer zekerheid was over de renovatie van de winkelpanden 
in Hamershof H1. Tijdens de uitwisseling op 8 februari 2018 informeerde het college 
u over de positieve voortgang van de renovatieplannen voor de woningen (NOM) en 
de winkels. Op basis hiervan is het gehele uitvoeringskrediet voor de eerste fase vrij 
gekomen. 

Gezien de voorspoedige voortgang van de renovatieplannen voor de winkels en 
woningen bereidt het college nu een raadsvoorstel voor beschikbaarstelling van het 
uitvoeringskrediet voor de 2e en 3e fase van de herinrichting van het openbare 
gebied. U kunt dit voorstel tegemoet zien in de raadsvergadering van juli. 
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Inmiddels is de voorbereiding van de uitvoering van de eerste fase van de 
herinrichting van de openbare ruimte (‘t Erf, de Librije en het gebied rondom het Huis 
van Leusden) in volle gang. Het werk is aanbesteed; de aanbesteding is gewonnen 
door het aannemingsbedrijf Roelofs uit Veenendaal. De afstemming tussen de 
verschillende bouwactiviteiten in het gebied, waaronder vooral de afbouw en 
inrichting van het Huis van Leusden, en de planning hiervan is complex. Zoals het er 
nu naar uit ziet gaan de werkzaamheden, om het Huis van Leusden middels een 
tijdelijk bestrating toegankelijk te krijgen bij oplevering, medio juli starten. Medio 
oktober starten dan de overige werkzaamheden, waaronder de bestrating met 
natuursteen. De oplevering is in begin 2019 voorzien. Het is dan de bedoeling om 
snel door te kunnen gaan met de 2e en daarna de 3e fase. Daarvoor is op dit moment 
een 2e aanbesteding in voorbereiding. 

Zoals het er nu naar uitziet, gaan ook de renovatieprojecten van de winkels en de 
woningen in het najaar van start. Ook dit vraagt weer nauwe afstemming tussen de 
projecten. We kunnen in elk geval vaststellen dat er in de komende 2 – 3 jaren veel 
werkzaamheden plaats zullen vinden in en om de Hamershof. Het vraagt veel 
afstemming, overleg en communicatie om alle werkzaamheden in goede banen te 
leiden. Voor dit doel wordt een omgevingsmanager aangesteld. 

Overwegingen en besluit om project “verplaatsing bibliotheek” te 
stoppen
De gemeente heeft samen met betrokkenen de mogelijkheid van verplaatsing van de 
bibliotheek en Sport 2000 binnen de Hamershof onderzocht. Voor deze verkenning 
bestonden drie aanleidingen:

 de bibliotheek is op zoek naar kleinere huisvesting, die bij voorkeur meer 
aansluit bij andere culturele functies in de Hamershof. Er is gezocht naar een 
alternatieve locatie. Deze leek gevonden op de hoek van de Smidse en 
Kooikersgracht tegenover De Korf;

 de gemeente en ondernemers hebben een toekomstvisie ontwikkeld voor de 
Hamershof als centrum van Leusden. Daarin is beschreven dat, in verband 
met (ook in de toekomst) toenemende leegstand, moet worden gestreefd 
naar concentratie van het winkelgebied in de as tussen Het Plein en ‘t Erf en 
de dwars daarop liggende as van de Kooikersgracht / Passage. De 
leegstand, die zich nu al concentreert langs de randen, wordt dan langzaam 
opgevuld met andere functies, zoals cultuur, welzijn, gezondheid, 
dienstverlening etc.; 

 Sport 2000 is op zoek naar een nieuwe locatie, omdat de huidige locatie niet 
meer voldoet aan de eisen v.w.b. omvang en kwaliteit. Herontwikkeling op 
eigen locatie is lastig, o.a. in verband met bedrijfscontinuïteit. Het idee is 
ontstaan om een nieuwe locatie te zoeken en de huidige locatie te 
herontwikkelen voor woningbouw. Na een verkenning is gebleken dat de 
huidige locatie van de bibliotheek geschikt te maken is als nieuwe locatie voor 
Sport 2000.

Het college besloot een verkenning uit te laten voeren om te onderzoeken onder 
welke randvoorwaarden dit project haalbaar zou worden en gesprekken te starten 
met de belangrijkste stakeholders: bibliotheek Eemland, Sport 2000 en de eigenaren 
van de panden aan De Smidse en de Kooikersgracht. Uitgangspunten voor de 
verkenning waren:

 de operatie moet voor de gemeente kostenneutraal worden uitgevoerd;
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 de panden aan de Smidse en Kooikersgracht worden aangekocht. Een 
situatie met versnipperde huur ligt niet voor de hand;

 het bibliotheekpand blijft in eigendom bij de gemeente en wordt (langjarig) 
verhuurd;

 de aankoop- en verbouwings- en inrichtingskosten ten behoeve van de 
verhuizing van de bibliotheek naar de panden aan de Smidse en de 
Kooikersgracht worden gedekt vanuit de huuropbrengst van het huidige 
bibliotheekpand. 

 
Conclusies verkenning 
Het college komt na afronding van de verkenning tot de volgende conclusies:

 er is veel draagvlak voor het project bij de bibliotheek en Sport 2000;
 de geraamde huuropbrengsten zijn onvoldoende om de aankoop- en 

verbouwingskosten te dekken. Het project kan daarmee niet kostendekkend 
worden gerealiseerd.

 
Het college heeft besloten om:

 het bibliotheekproject, zoals hier beschreven, niet verder te ontwikkelen;
 stakeholders in het project dienovereenkomstig te informeren;
 met de stakeholders na te denken over alternatieve oplossingen voor de 

onderliggende vragen (bestrijding leegstand, huisvesting bibliotheek en Sport 
2000) en alternatieve mogelijkheden om de positieve effecten van dit project 
te realiseren (cultuurplein, toevoeging woningbouw, versterking ruimtelijke 
structuur).

Uitbreiding ABZ diervoeding
ABZ diervoeding, ‘Coöperatiegebouw’ Hamersveldseweg 138 te Leusden, heeft bij 
het college een verzoek gedaan of zij bereid zijn om mee te werken aan uitbreiding 
van het bedrijf. De uitbreiding bestaat uit de bouw van een voorraadsilo, om de 
productiecapaciteit te verhogen en transportmogelijkheden te verbeteren. Het 
hoogste punt van de bebouwing gaat daarmee van 18,5 meter naar ruim 24 meter. 
Om de impact hiervan in beeld te brengen heeft ABZ diervoeding een massastudie 
gemaakt. Het college heeft aan ABZ diervoeding laten weten in beginsel akkoord te 
zijn met het ruimtelijke aspect van de voorgenomen uitbreiding. Waarbij ook 
aandacht is om meer uitdrukking te geven aan de historie van het pand. Wel dient 
nog een nadere uitwerking plaats te vinden van de milieuaspecten. 

De bedrijfsuitbreiding, waarbij ook de aanvoerroute wordt verbeterd en de 
manouvreerbewegingen worden verminderd, biedt ook een kans om de 
verkeersveiligheid rond de uitritten van het bedrijf te vergroten. Vanuit het project 
Hamersveldseweg Zuid wordt daarom samen met een landschapsarchitect en ABZ 
diervoeding een nieuwe totaalinrichting gemaakt voor het voorterrein van het bedrijf.

De uitbreiding van het ABZ diervoeding past niet binnen het bestemmingsplan. 
Daarom is afgesproken dat voor deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan 
wordt opgesteld. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. Afhankelijk van de voortgang is de verwachting dat deze in het vierde 
kwartaal vastgesteld kan worden.

Bijlage: verbeelding uitbreiding ABZ Diervoeding Hamersveldseweg 138
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