
Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2018

Aanwezig
Voorzitter : G.J. Bouwmeester
Griffier : I. Schutte – van der Schans
CDA : M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel en H. van den Heuvel

  Tot en met agendapunt 2: W.R. Vos
  Na agendapunt 2: A.D.M.J. Kramer

VVD : C.P.W.J. Genders, K. Roskam en H.B. Caarels
  Tot en met agendapunt 2: P.J. Kiel
  Na agendapunt 2: H. Lonink  

GL/PvdA : M.T.M. Sturkenboom, L.K. van der Ham, D.F.F.A. Houtveen
  Tot en met agendapunt 2: H.A.W. van Beurden
  Na agendapunt 2: F.G. van der Vegte

D'66 : A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. Mulder
CU/SGP : K.E. Pouwels, J. Overweg en W. van Hell
SP : A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig : --

Wethouders : A.J. Dragt, H.A.W. van Beurden en J. Overweg. 

  Na agendapunt 2: W.R. Vos, P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden

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

2. RV Benoeming wethouders

Raadsbesluit:
 drie fulltime wethouders te benoemen voor de bestuursperiode 2018-2022;
 de heren W.R. Vos, P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden voor de bestuursperiode 

2018-2022 te benoemen als wethouders van de gemeente Leusden.

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit alle fractievoorzitters, adviseert positief.

Stemming:
- Alle kandidaten zijn benoemd met 21 stemmen voor en geen stem tegen.
- Raadsvoorstel is conform aangenomen.

3. RV   Toelating raadsleden

Raadsbesluit:
onderstaande, door de voorzitter van het centraal stembureau, benoemd verklaarden toe te 
laten tot de raad van de gemeente Leusden: 

1. A.D.M.J. Kramer
2. H. Lonink
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3. F.G. van der Vegte

De commissie geloofsbrieven bestaande uit mevrouw Van Woerdekom en de heren W. van 
Ginkel en Overweg adviseert positief.

Stemming:
- Raadsvoorstel is conform aangenomen.

4. RV   Benoeming fractievertegenwoordigers

Raadsbesluit:
over te gaan tot de volgende benoemingen tot fractievertegenwoordiger:

 J.H. Ketel namens de fractie van het CDA;
 J.J. van Os namens de fractie van het CDA;
 M.L. Horst namens de fractie van het CDA;
 M.P.T. Voskuilen namens de fractie van het CDA;
 E. Bruinsma namens de fractie van GroenLinks-PvdA;
 M.C.C. Koetsenruijter namens de fractie van GroenLinks-PvdA;
 L.A. Lindhout namens de fractie van GroenLinks-PvdA;
 J.P.O.M. van Herpen namens de fractie van GroenLinks-PvdA;
 J.G. van Halderen namens de fractie van D66;
 M. Kraa namens de fractie van D66;
 C.D.C.J. van Mourik namens de fractie van D66;
 W.A. Bakker namens de fractie D66;
 Q.L. van Mourik namens de fractie van D66;
 W.H. van den Brink namens de fractie van CU-SGP;
 C.M.W. den Hertog namens de fractie van CU-SGP;
 R. Dijksterhuis namens de fractie van CU-SGP;
 P.L.W. Coolen namens de fractie SP;
 J. Welter namens de fractie SP.

Stemming:
De heer Stuivenberg is niet benoemd (9 stemmen voor, 11 tegen; 1 ongeldig).
Mevrouw Dijksterhuis is benoemd (20 stemmen voor; 1 ongeldig). 
Alle overige voorgedragen fractievertegenwoordigers zijn benoemd (21 stemmen voor, geen 
tegen). 

5. RV Benoeming presidiumleden, leden werkgroep financiële verantwoording en rapporteurs
gemeenschappelijke regelingen

Raadsbesluit:
de volgende personen in de genoemde functies te benoemen tot:

1. plaatsvervangend voorzitter van de raad, K.E. Pouwels - Koopman;
2. lid van het presidium: 

M.E. van Eijden, K. Roskam, L.K. van der Ham, K.E. Pouwels - Koopman,
A. van Woerdekom en A.M. Belt;

3. voorzitter van het presidium, K. Roskam;
4. vast vervangend lid van het presidium:

A.D.M.J. Kramer, C.P.W.J. Genders, M.Th.M. Sturkenboom, W. van Hell,
A.J. Dragt en J.A.F. van Ginkel;

5. lid van de werkgroep financiële verantwoording: 
H.B. Caarels, A.D.M.J. Kramer, L.E. Lindhout, J. Mülder, W.H. van den Brink en 
P.L.W. Coolen;
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6. raadsrapporteur Afvalverwijdering Utrecht (AVU):
H.M. van den Heuvel en F.G. van der Vegte;

7. raadsrapporteur Regionale UitvoeringsDienst Utrecht (RUD): 
R.W.C. Tolboom en H. Lonink;

8. raadsrapporteur GGD regio Utrecht (GGDrU):
H. Lonink en L.K. van der Ham;

9. raadsrapporteur Regionale Werkvoorziening Amersfoort (RWA-Amfors): 
K. Roskam en A. van Woerdekom;

10. raadsrapporteur GBLT (Lococensus Tricijn):
J. Mülder en J. Overweg;

11. raadsrapporteur Veiligheidsregio Utrecht (VRU):
H.B. Caarels en  W.G. van Ginkel;

12. lid van de werkgeverscommissie:
K. Roskam, M.Th.M. Sturkenboom en A.J. Dragt;

13. lid van de voorbereidingswerkgroep inrichting Jeugdgemeenteraad: 
D.F.F.A. Houtveen, H.B. Caarels, Q.L. van Mourik, A.M. Belt, W. van Hell 
en M.P.T. Voskuilen;

14. lid van de voorbereidingswerkgroep inrichting monitor sociaal domein: 
M.C.C. Koetsenruijter, M. Kraa, H.B. Caarels, A.M. Belt, R. Dijksterhuis en  
J.J. van Os. 

Stemming:
- Alle voorgedragen raadsleden en fractieassistenten zijn met 21 stemmen voor 

benoemd. 
- Raadsvoorstel is conform aangenomen.

6.       Vaststellen agenda  - vastgesteld

7. Inspraakronde
- de heer Ten Voorde spreekt in bij brief over de landschappelijke waarde van de Liniedijk.
- de heer Acherman spreekt in namens Van Onder Op bij het coalitieprogramma.  
- de heer Van Geldermalsen spreekt in namens 4 samenwerkende organisaties op het gebied 
van duurzaamheid.

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

9. Bespreken coalitieakkoord
Alle fracties reageren op het coalitieakkoord dat op 19 april is gepresenteerd. 

10. RV Wijzigingsbesluit algemene subsidieverordening

Raadsbesluit:
1. artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Leusden 2017 te wijzigen zodat 

het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen;
2. dat het gewijzigde artikellid als volgt komt te luiden: “Het college is bevoegd 

subsidieregelingen vast te stellen en te besluiten over het verstrekken van subsidies met 
inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het 
subsidieplafond en, indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd, 
onder het voorbehoud dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. Het 
voorbehoud vervalt, indien het college niet binnen vier weken na vaststelling of 
goedkeuring van de begroting daarop een beroep heeft gedaan”.

Aldus besloten
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11. RV Intrekken brandbeveiligingsverordening Leusden 

Raadsbesluit:
1. de Brandbeveiligingsverordening Leusden 2011 in te trekken;
2. in de APV de bevoegdheid op te nemen om een bestuurlijke boete op te kunnen leggen 

bij overtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen, krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s.

Aldus besloten

12. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 28 maart 2018

Raadsbesluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

13. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 7 juni 2018. 

M.P. de Kloe G.J. Bouwmeester
Plaatsvervangend griffier voorzitter
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