
NOTULEN  van de op donderdag 27 september 2018 in het Huis van Leusden gehouden 
vergadering van de raad van de gemeente Leusden

Aanwezig zijn de leden:
de dames: A.M. Belt, M.G. van Eijden (vanaf 20.20 uur), L.K. van der Ham-van Hulten, 

H.M. van den Heuvel, D.F.F.A. Houtveen, K.E. Pouwels-Koopman,
R.W.C. Tolboom, F.G. van der Vegte en A. van Woerdekom

de heren: H.B. Caarels, A.J. Dragt, C.P.W.J. Genders, J.A.F. van Ginkel, 
W.G. van Ginkel, W. van Hell, A.D.M.J. Kramer, H. Lonink, J. Mülder, 
J. Overweg, K. Roskam en M.Th.M. Sturkenboom

Voorts zijn aanwezig de wethouders:
de heren: H.A.W. van Beurden, P.J. Kiel en W. Vos
de voorzitter:
de heer G.J. Bouwmeester, burgemeester 
de raadsgriffier:
mevrouw: I. Schutte-van der Schans

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen van harte welkom op deze 
zeer bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Leusden, namelijk de eerste 
vergadering in het Huis van Leusden. Hij heet de bewoners welkom waarvan velen hebben 
deelgenomen aan een van de vier rondleidingen en die daarna hebben gespeeddatet met de 
raadsleden. Hij bedankt de raadsleden voor hun inzet vanavond. 
Het Huis van Leusden is een zeer mooie plek, maar nog niet alles functioneert. Hij verzoekt 
allen goed in de microfoon te spreken, omdat de grote speakers nog niet zijn opgehangen. 
Vanavond kan hij de kijkers en luisteraars thuis niet welkom heten, omdat deze 
raadsvergadering niet wordt uitgezonden en/of opgenomen, vandaar dat een externe notulist 
aanwezig is. Ook alle logistieke zaken moeten nog een plek krijgen. 
Mevrouw Van Eijden komt iets later vanwege privéomstandigheden. Hij feliciteert mevrouw 
Van der Vegte die vandaag jarig is. Het is mooi om te zien dat de lokale democratie zo 
belangrijk wordt gevonden dat raadsleden er 'gewoon' zijn. 

Applaus

De voorzitter stelt vast dat er geen mededelingen zijn uit de raad. 

2. RV L188709 Eervol ontslag en benoeming fractievertegenwoordigers en 
benoeming leden werkgroep Sociaal Domein

De voorzitter deelt mee dat de raad wordt verzoekt per 27 september 2018 eervol ontslag te 
verlenen aan mevrouw Koetsenruijter. Op een eerder moment is al afscheid van haar 
genomen. Mevrouw Koetsenruijter heeft vijftien jaar in de raad gezeten, waarvan de laatste 
jaren als fractievertegenwoordiger van GroenLinks-PvdA. Zij is verhuisd naar Bavel. 
Ook wordt afscheid genomen van de heer Kraa, die vanavond aanwezig is. Hij is 
fractievertegenwoordiger van D66. D66 heeft verzocht de heer Zelle te benoemen tot 
fractievertegenwoordiger. 
Verder ligt er een voorstel om de heren Mülder en Sturkenboom te benoemen tot leden van 
de werkgroep monitoring Sociaal Domein. 
Hij vraagt de heer Kraa na voren te komen en overhandigt hem bloemen om hem te 
bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
Voor de benoemingen worden stembriefjes uitgedeeld. Tot leden van de commissie tot 
stemopneming worden benoemd mevrouw Van den Heuvel als voorzitter en de heren Van 
Hell en G. van Ginkel als leden. Op het stembriefje kan zowel worden gestemd op de heer 
Zelle als op de heren Mülder en Sturkenboom. 
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Hij schorst de vergadering voor het innemen en tellen van de stemmen. 

Schorsing van 20.06 uur tot 20.14 uur.

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Van den Heuvel. 

Mevrouw Van den Heuvel deelt mee dat het stembureau voor de benoeming van de leden 
van de werkgroep monitoring Sociaal Domein twintig geldige stembiljetten heeft geteld, 
waarvan een blanco. 
De heer Mülder wordt benoemd met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen; 
de heer Sturkenboom wordt benoemd met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

Applaus

Mevrouw Van den Heuvel meldt dat het stembureau voor de benoeming van de 
fractievertegenwoordiger van D66 twintig stembiljetten heeft geteld, waarvan 0 ongeldig. 
De heer Zelle wordt benoemd met 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Zij feliciteert hem daarmee. 

Applaus

De voorzitter vraagt de heer Zelle naar voren voor zijn beëdiging. De heer Zelle heeft 
aangegeven de verklaring en belofte te willen uitspreken. De voorzitter leest de gelofte voor. 

De heer Zelle legt in handen van de voorzitter de belofte af. 

Applaus

De voorzitter feliciteert de heer Zelle met zijn benoeming tot fractievertegenwoordiger en 
overhandigt hem de verordening Raadswerk 2018 (de handleiding van de raad) en bloemen. 

3. Inspraakronde
De voorzitter constateert dat zich geen insprekers hebben gemeld. De primeur voor de 
eerste inspreker in het Huis van Leusden laat nog op zich wachten. 

4. Actualiteiten
De voorzitter inventariseert wie zich meldt voor de actualiteiten. Ook vanuit het college is 
het verzoek gekomen mededelingen te mogen doen dat hij graag wil honoreren.

Wethouder Van Beurden heeft een korte mededeling over aardgasloze Eurowoningen. Voor 
de zomer zijn de Eurowoningen aangemeld bij het ministerie om een proeftuin van een 
aardgasloze wijk te worden. Van de ruim zeventig gemeenten zijn slechts twintig gemeenten 
in de prijzen gevallen. De gemeente Leusden hoort daar helaas niet bij. Hetzelfde geldt voor 
Eemnes en Amersfoort. Hij heeft het gevoel dat het geografische spreiding van het ministerie 
vooral is gericht op het noorden, oosten en zuiden en de grote steden en dat het midden een 
beetje is overgeslagen. De gemeente gaat niet bij de pakken neerzitten. Met de werkgroep 
van de bewoners wordt besproken wat mogelijk is. Hij hoopt volgend jaar op nieuwe kansen 
aangezien het ministerie heeft aangekondigd de regeling dan weer open te stellen. 

Wethouder Kiel heeft een mededeling over de blauwe zone. Zoals in het Collegenieuws 
aangekondigd heeft het college hierover dinsdag 25 september jl. een besluit genomen na 
een compromis tussen alle stakeholders: de winkeliers, de bewoners, de grondeigenaar en 
de gemeente. Donderdag 20 september jl. is de raad door de heer Boone al geïnformeerd 
over de inhoud, maar niet alle raadsleden waren daarbij aanwezig. Hij heeft op GO een 
memo laten plaatsen over het verloop van het proces en welk besluit daaruit is 
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voortgekomen voor de mensen die niet bij de Uitwisseling waren. Zo zijn allen van dezelfde 
informatie voorzien.

Mevrouw Pouwels meldt dat vanavond ook een gebedsgroep van verschillende Christenen 
uit Leusden aanwezig was die heeft gebeden voor dit huis, voor alle mensen die er werken 
en voor alle inwoners. Het is heel fijn dat ze er waren. 
Zij hoorde vorige week van een tekort van € 700.000,00 op het Sociaal Domein, er is een 
bezuiniging ingeboekt en de raad moet de doorrekening van de septembercirculaire nog 
ontvangen. De landelijke geluiden zijn niet zo positief. Hoe staat het ervoor met de cijfers van 
het Sociaal Domein? Moet hiervoor wellicht een extra raadsvergadering worden gepland?
Onlangs stond in de krant dat de digitale bereikbaarheid van o.a. de gemeente Leusden te 
wensen overlaat, wat blijkt na een onderzoek in heel Nederland. De groep 'Wij verdienen 
beter!' heeft elke gemeente per e-mail gevraagd of zij de begroting van 2018 zouden kunnen 
ontvangen. Volgens afspraak moet de gemeente die vraag binnen twee dagen 
beantwoorden. De gemeente Leusden reageerde pas na een tweede verzoek om informatie 
na vier weken. Zij vraagt of het college kan bevestigen dat dit een eenmalige uitschieter is en 
dat de digitale bereikbaarheid in Leusden op orde is. Of staat deze ene keer voor heel veel 
late reacties? 
Zij spreekt complimenten uit voor de Open Monumentendag. Deze moet zeker in ere worden 
gehouden. 
Het waterrad in het Valleikanaal bij de stuw Asschat schijnt al enige tijd weg te zijn. Hoe zit 
dat? Hoe gaat het zich op deze manier terugverdienen? 
De koning en koningin brengen in 2019 op Koningsdag een bezoek aan Amersfoort en de 
regio. Hoe krijgt Leusden daarin een plek? Hoe worden de inwoners betrokken? Wat worden 
de kosten voor Leusden? 

Wethouder Vos antwoordt dat de septembercirculaire vers van de pers is. Er wordt op dit 
moment druk gestudeerd op de impact ervan. Volgende week ontvangt de raad een memo 
met de uitkomsten. 2018 geeft een flinke eenmalige tegenvaller, met name door een lager 
accres. Het rijk geeft minder uit in 2018 en dan is er ook nog het Btw-compensatiefonds. Er 
wordt dan gesproken over bijna € 0,5 miljoen. Structureel zijn er geen grote verschillen. 

Wethouder Van Beurden bedankt mevrouw Pouwels voor het compliment over de Open 
Monumentendag. Hij hoopt dat er nog veel worden gehouden. 
Het waterrad heeft maar kort gedraaid. Bij het waterschap is navraag gedaan. Het rad is al 
enige tijd weg vanwege technische mankementen in het rad zodanig dat het rad niet meer 
kan draaien. Het bedrijf dat het gaat repareren heeft beloofd dat het in oktober klaar zou zijn 
voor de Dag van de Duurzaamheid, maar het waterschap moet daarover nog overleg 
voeren. Het is niet zeker of die planning wordt gehaald. Het is de bedoeling dat het waterrad 
in het najaar terugkomt. Voor de terugverdientijd betekent dit dat hier drie maanden afgaan. 
Hij zegt toe de raad te informeren wanneer het rad weer wordt geplaatst. 

Burgemeester Bouwmeester geeft antwoord op de vraag van mevrouw Pouwels over de 
communicatie. Hij kan niet toezeggen dat er niet nogmaals een fout wordt gemaakt, maar 
alles is erop gericht om binnen twee dagen te communiceren. In de berichtgeving is niet 
vermeld dat na vier weken wel is gereageerd binnen de gestelde twee dagen. Dat laat 
onverlet dat dit de eerste keer al had moeten gebeuren. Het functioneren van de organisatie 
is de verantwoordelijkheid van allen. Daarom wordt binnenkort overlegd en gekeken hoe dit 
heeft kunnen gebeuren en hoe zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat dergelijke fouten 
optreden. De gemeente wil bereikbaar zijn voor bewoners. 
Vanochtend was het bestuurlijk overleg regio Amersfoort, waar de burgemeesters uit de regio 
aan deelnamen. Spreker heeft daar kennisgemaakt met het projectteam dat Koningsdag 
gaat begeleiden. Het is een grote operatie, waarbij het gaat om een live-uitzending van het 
bezoek van 10.00 tot 12.00 uur. In het programma is expliciet aandacht voor de regio. Met 
elkaar wordt besproken hoe dit wordt ingericht. De regio Amersfoort bestaat volgend jaar 
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vijftig jaar. Gezocht wordt naar een mooie manier om de regio op de kaart te zetten. Waar 
mogelijk worden de inwoners en organisaties uit Leusden daarbij betrokken. Wellicht moet 
het programma van Koningsdag in Leusden worden aangepast, omdat hij zich kan 
voorstellen dat veel mensen naar Amersfoort gaan om de koning en de koningin te zien. 
Hierbij kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld crowdmanagement. Hij houdt de raad op 
de hoogte van de ontwikkelingen. Net als Amersfoort heeft hij er heel veel zin in om er een 
hele mooie Koningsdag van te maken en te laten zien hoe mooi de regio is. 

Volgens mevrouw Van den Heuvel profileert de gemeente zich als een mooie groene 
gemeente. Het viel haar en veel inwoners op dat veel bomen rond het Huis van Leusden zijn 
gekapt. Dat heeft veel onrust gebracht bij omwonenden. Hoe wordt het mooie groene 
karakter van de gemeente weer wordt teruggebracht op dit mooie plein? 

Wethouder Kiel bevestigt dat een aantal bomen is gekapt. In het plan was voorzien dat de 
bestaande bomen zouden worden gekapt. Naast de bibliotheek blijven wat grotere bomen 
behouden. In de uiteindelijke planopzet worden weer bomen teruggeplaatst. Na de eerste 
fase kan weer worden genoten van een mooie groene omgeving. 

De heer Genders vraagt zich naar aanleiding van berichten van bezorgde inwoners af of er 
plannen zijn om de situatie aan te passen bij het verkeerslicht op de kruising van de 
Cohensteeg met de Burgemeester van der Postlaan. Het is een gevaarlijke situatie voor 
fietsers en voetgangers als de VRI's niet werken, zoals deze week het geval was. 
Hij refereert aan de raadsvergadering van 13 september jl. Bij de behandeling van de motie 
'duurzame bovenwijkse voorzieningen' is de indruk ontstaan dat de VVD tegen deze motie is 
geweest, wat zeker niet zo was. De duidelijkheid van de gewijzigde motie liet te wensen 
over. Hij ziet in het vervolg graag dat moties niet alleen worden voorgelezen, maar ook op 
het scherm worden getoond of op papier worden uitgereikt. 

Wethouder Vos bevestigt dat de fietsersoversteek bij de Cohensteeg deze week wat reuring 
gaf. Er was een storing in de elektriciteit die inmiddels is opgelost. Er zijn geen plannen om 
daar op een andere manier mee om te gaan. De installatie is redelijk verouderd en wordt op 
termijn vervangen. 

Burgemeester Bouwmeester reageert op de vraag over de behandelwijze van moties en 
vraagt de voorzitter van het presidium, de heer Roskam, of dit in de volgende 
presidiumvergadering kan worden besproken. 

De heer Roskam bevestigt dit. 
Hij richt zich tot de portefeuillehouder van Veiligheid, omdat hij bezorgd is over een aantal 
specifieke dingen. Aan inwoners wordt gevraagd vooral mee te denken en te doen met 
waarmee de raad bezig is. Een aantal inwoners heeft zaken aangegeven met betrekking tot 
veiligheid. Hij vraagt de portefeuillehouder of deze mensen erover geïnformeerd kunnen 
worden dat hun ideeën serieus worden genomen en dat zij een terugkoppeling krijgen. De 
mensen hebben nu het idee dat ze niets terug horen. Een reactie hoeft niet per se 
inhoudelijk te zijn. 

Burgemeester Bouwmeester neemt de meldingen van inwoners zeer serieus. Hij heeft 
contact met de handhaver en de desbetreffende bewoner als het gaat om de zaak waarop 
de heer Roskam doelt. Bij andere zaken gaat het vaak om dingen die aan de politie worden 
doorgegeven. Hij is het ermee eens dat het goed is om de bewoners te melden wat met hun 
meldingen wordt gedaan. Hij gaat daar scherp op letten. 

De heer Caarels heeft vragen over het project 'Leusden Vertelt'. Het vorige college heeft in 
april jl. opdracht gegeven aan de Vertelmaatschappij om een beeld te gaan schetsen over de 
saamhorigheid in Leusden. Dat project is gestart en kost € 39.994,00. Hij maakt zich zorgen 
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over de voortgang van het project en heeft het idee dat er weinig schot in zit. Een 
tussenrapportagebijeenkomst werd afgelast en het is niet bekend wanneer het beoogde 
resultaat wordt gepresenteerd. Spreker las dat gisteren studenten langs de deuren zijn 
gegaan om informatie over saamhorigheid op te halen. Hij maakt zich zorgen over de 
voortgang, het monitoren en het resultaat van dit project. 

Wethouder Van Beurden erkent dat het project wat aanloop nodig had en wat traag op gang 
kwam. Rond de zomer waren er circa 120 verhalen. Er is flink gewerkt. Inmiddels staat de 
teller op ongeveer 150 verhalen en de verwachting is dat dit project in november wordt 
afgerond met rond de 170/180 verhalen. Waar aanvankelijk met name oudere inwoners 
verhalen vertelden, worden nu ook jongere inwoners meegenomen. Het is hem nog niet 
bekend wat het resultaat zal worden. Hij hoopt het belang te horen van de inwoners en dat er 
iets kan worden uitgehaald voor de visie van de gemeente. Als het project is afgesloten zal 
hij de raad informeren of het heeft geleid tot bouwstenen voor het beleid. Over het algemeen 
geven mensen aan zich in Leusden in hun sociale netwerk thuis te voelen en hoe belangrijk 
dat voor hen is. 

Mevrouw Van Woerdekom verwijst naar een artikel in het Algemeen Dagblad over 
knooppunt Hoevelaken waarin zij leest dat de A28 wordt verbreed tot tweemaal vier banen. 
Is dit juist? Wat betekent dit voor De Schammer? Moet Leusden nu meer groen prijsgeven? 
Hoe worden de geluidsmaatregelen voor het gehele Leusdense traject gewaarborgd? De 
rode schermen aan de zijde van Amersfoort stralen het geluid van zich af richting Leusden. 
Aan de Leusdense zijde staat niets; alleen een aarden wal langs De Schammer is 
toegezegd.
Binnenkort wordt de Horsterbrug vervangen. De Hockeyclub is geïnformeerd maar diverse 
ondernemers op De Horst hebben laten weten dat zij nog helemaal niets hebben gehoord. 
Wanneer is het college van plan deze groep belanghebbenden te informeren?
Steeds meer buspassagiers gebruiken de fiets om bij de bushalte te komen. Het gevolg is 
dat het een puinhoop bij de bushaltes is, omdat er te weinig rekken zijn. Wanneer wordt 
daaraan iets gedaan? 
Afgelopen zaterdag waren in het Sportpark Burgemeester Buining activiteiten voor 
aangepast sporten. Aan het eind daarvan hebben de wethouders van enkele 
regiogemeenten een convenant Grenzeloos Actief getekend. Wat staat daarin? Waar is het 
te lezen? Heeft het financiële consequenties voor Leusden?

Wethouder Vos heeft vanmiddag een mail ontvangen over knooppunt Hoevelaken, waarin is 
aangegeven dat de raden volgende week informatie ontvangen over de aanloop naar het 
project. De zienswijzeprocedure start op 4 oktober a.s. De einddatum daarvan is hem niet 
bekend. Op 8 oktober a.s. is er een inspraakavond in hotel Van der Valk. Daar kan worden 
vernomen wat de plannen zijn. Knooppunt Hoevelaken is een langdurig project met een 
langdurige, grootschalige voorbereiding, waarbij afspraken zijn gemaakt. De vragen van 
mevrouw Van Woerdekom kunnen in de zienswijzen aan de orde worden gesteld. 
Hij neemt de tip om de ondernemers te informeren over de Horsterbrug graag ter harte. Ook 
de ondernemers op De Horst worden geïnformeerd middels een informatiebrief. 
Hij is verrast door de vraag over de fietsenrekken. Na afloop van de vergadering wil hij graag 
met mevrouw Van Woerdekom spreken over de impact ervan. 
Hij wil graag stilstaan bij het convenant Grenzeloos Actief. Het was een mooie dag en het 
was fantastisch om te zien hoe mensen met een beperking toch kunnen sporten. Mensen 
met een beperking willen wellicht graag sporten, maar de schaal van Leusden is daarvoor 
soms te klein. Daarom wordt de schaal vergroot, zodat mensen de verbinding kunnen 
zoeken om met elkaar te kunnen sporten. Hij heeft het convenant bij zich en laat dit via de 
griffie aan de raad zenden. De kosten zijn minimaal, circa € 1.000,00.

De heer Dragt vraagt aandacht voor de bezorging van de Leusder Krant. De gemeente 
draagt daar flink aan bij en vult elke drie weken een pagina. Het is de bedoeling dat de 
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kranten daadwerkelijk thuis worden bezorgd. Hij verzoekt het college dit bij de Leusder Krant 
te benadrukken. 
Hij denkt dat Leusden, net als veel andere Nederlandse gemeenten, te maken heeft met de 
essentaksterfte. Dat betekent dat veel bomen gaan sneuvelen. Hij verwacht dat hiervoor een 
vervangingsplan is. Hij verzoekt het college, wanneer aan vervanging van deze bomen wordt 
gedacht, ook te kijken naar bijenvriendelijke bomen. De problematiek met betrekking tot de 
bijenstand in Nederland is ernstig. De gemeente zou ook bij herplanting moeten zoeken naar 
mogelijkheden om daaraan iets te doen. Binnen zijn steunfractie is iemand zeer betrokken bij 
bijenvriendelijke beplanting die hierbij graag wil assisteren. 

Wethouder Vos kent het probleem van de essentaksterfte niet als zodanig, maar zal de 
opmerking zeker ter harte nemen. Hij gaat graag de uitdaging aan om daarbij ook te kijken 
naar hoe de bijensterfte tot een minimum kan worden beperkt en neemt de handreiking 
graag aan. 

Burgemeester Bouwmeester complimenteert de bezorgers van de Leusder Krant, omdat zij 
niet discrimineren; hij krijgt al een aantal maanden de Leusder Krant niet meer. Hij heeft 
wekelijks een klacht ingediend en heeft de krant vorige week uiteindelijk weer ontvangen. 
Helaas is de krant deze week weer niet bezorgd en heeft hij weer een klacht ingediend. Hij 
heeft de afdeling Communicatie gevraagd contact op te nemen met de uitgever, omdat er 
behoorlijk wat klachten zijn. De krant moet worden bezorgd op de afgesproken plekken. Het 
is een belangrijk communicatiemiddel voor de gemeente. Hij zal rechtstreeks contact 
opnemen met de directie om de problematiek nogmaals te benadrukken. Het begrijpt dat er 
problemen zijn met het vinden van bezorgers, maar er moet voor worden gezorgd dat de 
krant bij de inwoners terechtkomt. 

De heer Genders reageert dat ook regelmatig grote pakketten van de Leusder Krant worden 
aangetroffen in het openbaar groen. 

Burgemeester Bouwmeester stelt dat dit zeker niet de bedoeling is. Dergelijke 
constateringen moeten worden gemeld bij de Leusder Krant. 

Mevrouw Belt komt terug op Koningsdag. De burgemeester van Amersfoort wil de 
buurgemeenten daarbij betrekken. Ook vandaag stond iets in de krant over de kosten. 
Amersfoort wil € 500.000,00 betalen en andere partijen moeten € 500.000,00 betalen. In 
eerste instantie wilde zij vragen wat het standpunt van het college is over Koningsdag maar 
zij hoorde net een groot enthousiasme over Koningsdag. Zij vraagt of de gemeente Leusden 
hier überhaupt iets mee wil doen, want Amersfoort heeft twee uur televisie en wil vooral geld 
hebben. 
Op 29 augustus jl. kwam de brandtweet van Stichting Plus Wonen waarin stond: "Kwetsbare 
inwoners door zorgaanbieder uit huis gezet. Gemeente Leusden staat erbij en kijkt ernaar". 
Volgens haar is het niet zo dat de gemeente Leusden erbij staat en ernaar kijkt, want zeker 
het vorige college heeft veel contact gehad met Stichting Plus Wonen. Het viel haar op dat er 
bijna geen duidelijkheid is over wat de zorgaanbieder doet en waarvoor wordt betaald. Bij de 
Grasboom speelde voor de zomervakantie de problematiek zorg versus wonen. Nu blijkt 
Centraal Zorg de huren van de WSL door te berekenen in de zorgkosten. Zit de wethouder er 
nu bovenop? Wat wordt gedaan met deze langlopende kwestie? 
Het Hart van Leusden wordt mooi gemaakt. Tijdens een inspraakronde in De Korf heeft zij 
geïnformeerd naar de fietsparkeerplaatsen en zou zich daarover geen zorgen hoeven te 
maken omdat er circa 150 plekken zouden komen. De architect heeft gemopperd en het 
aantal zou zijn teruggebracht naar negentig. Klopt dit? 

Wethouder Van Beurden hoort op van het signaal van mevrouw Belt. Hij gaat na wat er 
speelt. De gemeente heeft een inkooprelatie met de zorgaanbieder. Hij vraagt mevrouw Belt 
haar informatie aan hem door te leiden zodat hij het kan oppakken. 
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Wethouder Kiel verwijst naar een item op televisie dat bijenvolken goed lijken te gedijen in 
grote steden. Wellicht kunnen bijenvriendelijke bomen worden teruggeplaatst op het plein. 
Ook hij heeft een signaal gekregen van de winkeliers dat er niet voldoende 
fietsparkeerplaatsen zouden komen. Hij was in de veronderstelling dat dit zou zijn opgelost, 
maar moet dit nagaan. 

Burgemeester Bouwmeester laat weten dat nog niets is gesproken over de financiële 
consequenties van Koningsdag. Hij vat het verzoek van Amersfoort om dit als regio te 
presenteren niet op als een uitgestoken hand in de zin van dat er geld nodig is. Het huidige 
concept van Koningsdag is dat een wat grotere stad wordt uitgezocht (Tilburg, Zwolle, 
Groningen) waarbij de regio zich nadrukkelijk kan presenteren. Hij is daar enthousiast over. 
Als het financiële consequenties heeft, zal het college zich daarover buigen en het 
budgetrecht van de raad daarbij in ogenschouw nemen. Vooralsnog gaat het vooral om de 
presentatie van de regio en de rol voor inwoners en organisaties om dat op een mooie 
manier te doen. 

De heer Sturkenboom is door de directeur van de SRO goed geïnformeerd over de 
exploitatie van zwembad Octopus, ook na de verbouwing. Uit zijn verhaal bleek dat de SRO, 
zeker sinds het wegvallen van het gesubsidieerde schoolzwemmen, de exploitatie – ondanks 
Afas swim experience – niet meer dekkend krijgt. Omdat de overeenkomst tussen de SRO 
en de gemeente afloopt, dient snel te worden onderhandeld over de condities waaronder dit 
kan worden verlengd. De directeur van de SRO heeft een duidelijke boodschap afgegeven: 
er zal boter bij de vis moeten komen. Tijdens de Informatieavond bleef de portefeuillehouder 
op afstand en hebben spreker en de heer Overweg geen antwoorden gekregen. Kan het 
college concreet aangeven wanneer en met welke inzet het gesprek over de verlenging 
wordt ingezet en gezien de waarschuwingen van de SRO de raad wordt betrokken dan wel 
geïnformeerd over de voorwaarden, de uitkomsten en de consequenties? 
Van ouders hoort hij dat er momenteel wachtlijsten ontstaan voor de zwemlessen. Wat is de 
reden hiervoor? Zijn deze wachtlijsten op te lossen?

Wethouder Vos deelt mee dat er ambtelijk overleg is gevoerd. Inmiddels is een concept 
opgesteld voor het te doorlopen proces. Dit wordt in het college besproken, waarna het aan 
de raad wordt gezonden. 
Hij is niet op de hoogte van wachtlijsten voor zwemlessen. Wat hem betreft, moet dit worden 
opgepakt. Na de vergadering ontvangt hij graag nadere informatie hierover. 

Mevrouw Houtveen had een vraag over de digitale communicatie van de gemeente maar 
deze is al door mevrouw Pouwels gesteld en inmiddels beantwoord. 

Mevrouw Van der Vegte komt terug op de bijenvolken. In Nederland is er één soort honingbij 
en 358 soorten wilde bijen. Bijenkasten en bijenvolken helpen niet om de stand van de wilde 
bijen te verbeteren. 
Allen hebben kunnen zien en ondervinden wat één sperwer teweeg kan brengen. Er zijn veel 
beschermde planten en dieren in Nederland en de gemeente wil de komende jaren aan de 
slag met de energietransitie. Dat raakt ook de woonomgeving van beschermde dieren zoals 
vleermuizen en huismussen. Kan het college de raad informeren over de wijze waarop wordt 
gezorgd dat deze ontwikkelingen geen vertraging oplopen en hoe de biodiversiteit in de 
gemeente versterkt kan worden? 

Wethouder Van Beurden meldt dat de raad nog wordt geïnformeerd. Er zit een klem op de 
onderzoeksverplichtingen conform de Wet natuurbescherming. Dat staat haaks op versneld 
aan de slag gaan met verduurzaming. De onderzoeksverplichtingen moeten goed worden 
ingebouwd in projecten. Gekeken moet worden hoe met behoud van bepaalde diersoorten 
toch natuur inclusief kan worden gerenoveerd. Het college heeft de ambtelijke organisatie 
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opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe het werkt. Iedereen die intern aan dergelijke 
projecten werkt, moet weten dat dit moet worden meegenomen. Ook is het ambtelijk 
apparaat gevraagd aan te geven wat wel kan worden gedaan zodat niet bij elk project steeds 
onderzoek moet worden gedaan. Hiervoor wordt ook gekeken naar collega-gemeenten als 
Amersfoort. Het lijkt hem een prima onderwerp voor een Uitwisseling. 

De voorzitter sluit hiermee de actualiteiten af. 

5. Vaststelling agenda
Mevrouw Van der Vegte wil graag een stemverklaring afleggen bij agendapunt 14: 'RV 
Bestemmingsplan 't Spieghel – zuidrand Ursulineweg'. 

De voorzitter komt hierop terug bij aanvang van de hamerstukken en stelt vast dat de raad 
instemt met de agenda. 

6. RV/RB Afhandeling ingekomen stukken
Mevrouw Belt wil opmerkingen plaatsen bij het ingekomen stuk A8: 'memo lijnvoering 
openbaar busvervoer Leusden'. Zij complimenteert de ambtenaar voor de uitgebreidheid en 
de duidelijkheid, maar de gemeente is er niet verder mee gekomen. In de vorige 
raadsvergadering heeft de SP de motie 'Bus terug in alle wijken' ingediend. Geen enkele 
fractie of raadslid heeft het nodig gevonden om daarover een opmerking te maken. Alle 
raadsleden hebben stilzwijgend "nee" gestemd, zonder aan te geven waarom en dat terwijl 
heel Leusden zich hard maakt voor de bus met handtekeningenacties en 
belangenorganisaties. 

De voorzitter vraagt of er raadsleden zijn die willen reageren en constateert dat dit niet het 
geval is. 
Hij concludeert dat de ingekomen stukken met de afhandelingsvoorstellen door de raad 
worden vastgesteld. 

7. RV L182728 Bestemmingsplan Kamp Amersfoort
De heer W. van Ginkel stelt vast dat de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de 
vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan van Kamp Amersfoort. De raad kan dit 
raadsvoorstel van harte ondersteunen. Hoewel dit raadsvoorstel zakelijk van aard is, heeft 
het een historisch en emotioneel verleden. Bij uitzondering is er een groot draagvlak in de 
raad om hieraan aandacht te besteden. 
In Kamp Amersfoort zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 35.000 Nederlanders 
gevangen. Bij binnenkomst van het kamp werden de gevangenen hard aangepakt en 
vernederd; iemands naam werd afgepakt en men werd een nummer. Kamp Amersfoort was 
voornamelijk een mannenkamp. De afkomst van de gevangenen was joden, communisten, 
geestelijken, verzetsmensen, gijzelaars, Jehova's getuigen en Russen. De gevangenen 
verbleven van enkele dagen tot vele maanden in het kamp. Honderden van hen stierven aan 
ontberingen of voor een vuurpeloton. 
De bekendste groep waren de 101 Oezbeekse Sovjetsoldaten, waarvan er binnen enkele 
maanden 24 stierven door de slechte omstandigheden. De overige 77 werden in de vroege 
morgen van 9 april 1942 gefusilleerd. 
49 mannen werden op 8 maart 1945 aan het einde van de schietbaan doodgeschoten als 
represaille voor de aanslag op Rauter bij de Woeste Hoeve. Vele duizenden gevangen 
gingen op transport naar concentratiekampen in Duitsland, veelal naar Neuengamme. Het 
grootste transport vond plaats op 11 oktober 1944. De groep telde 1441 man, waaronder de 
mensen uit Putten. 
Rode Kruismedewerker Loes Overeem probeert in 1943 toegang te krijgen tot Kamp 
Amersfoort. Zij wilde de gevangenen helpen en slaagde daar later ook in. Onverschrokken 
trad zij de kampleiding tegemoet. Zij heeft duizenden voedselpakketten het kamp in kunnen 
krijgen. 
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Evert Reemst, boer op boerderij 't Waswater, haalde elke werkdag schillen op in Kamp 
Amersfoort. Hij nam zijn zevenjarige zoon Jan mee die briefjes het kamp in en uit smokkelde. 
Jan vergezelde zijn vader altijd. Niemand zou immers een kind verdenken. Vader Evert 
bezorgde met gevaar voor eigen leven pakketjes. Vader en zoon waren de illegale 
postbodes van Kamp Amersfoort. 
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van het kwade en het goede. Om te voorkomen dat de 
verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebeuren, moeten de verhalen en 
getuigenissen worden doorverteld. De uitbreidingsplannen van het huidige Nationaal 
Monument Kamp Amersfoort kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. Hij wenst het bestuur, de 
directie en de vele vrijwilligers veel succes met de uitwerking van de veelbelovende plannen. 

De voorzitter bedankt de heer Van Ginkel voor zijn bijdrage. Het erfgoed is ook in de 
toekomst van de gemeente. De heer Van Ginkel verwees al naar het grootste 
gevangenentransport dat op 11 oktober wordt herdacht door een stille tocht van Kamp 
Amersfoort naar station Amersfoort. Hij roept allen op om daaraan deel te nemen. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. medewerking te verlenen aan vernieuwing en uitbreiding van Kamp Amersfoort;
2. de nota Vooroverleg en ambtelijke aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Kamp 

Amersfoort vast te stellen;
3. geen exploitatieplanovereenkomst voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
4. het ontwerpbestemmingsplan Kamp Amersfoort gewijzigd vast te stellen overeenkomstig 

de nota vooroverleg en ambtelijke aanpassingen. 

8. RV L185943 Verlengen beleidskader Sociaal Domein
De heer Mülder citeert John Lennon: "het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen 
maakt". Het college vraagt meer tijd om nieuwe beleidskaders voor de zorg op te stellen. De 
fractie van D66 hecht veel aan kwaliteit en begrijpt dat meer tijd een beter kwalitatief kader 
zou kunnen opleveren. Omdat de wet voorschrijft dat iedere gemeente een beleidsplan moet 
hebben, begrijpt hij dat het college voorstelt het oude kader te verlengen. Hij begrijpt niet dat 
het college voorstelt hierbij een volledig gedateerde financiële paragraaf vast te stellen, 
namelijk paragraaf 7.4. Alle cijfers in deze paragraaf zijn achterhaald. De raad kan deze 
paragraaf niet aan het college meegeven om op basis daarvan in 2019 te handelen en als 
norm te gebruiken bij de lastige keuzes die nog volgen. 
Tijdens de Uitwisseling van 20 september jl. presenteerde het college een tekort van 
€ 700.000,00 op dit beleidsonderwerp. Daarom is het nog pijnlijker dat nu een beleidskader 
wordt vastgesteld dat geen houvast biedt voor dit probleem. 
De raad kan de desbetreffende paragraaf uit het besluit halen, maar dan ontbreekt het kader 
van een financiële basis. Omdat het college de raad geen betere gegevens beschikbaar 
heeft gesteld, stelt hij voor de nog vast te stellen Begroting 2019, Domein Samenleving, als 
financiële basis te gebruiken. Hij dient daarvoor een amendement in, waarbij hij ervan uitgaat 
dat de monitoring van de financiën en de beleidseffecten van het Sociaal Domein op de 
gebruikelijke wijze wordt voortgezet zoals in het raadswerk Monitoring Sociaal Domein is 
vastgesteld. Hij noemt dit specifiek, omdat bij het vaststellen van het vorige beleidsplan een 
amendement is aangenomen dat niet in de stukken is verwerkt. 
Dit college is inmiddels vijf maanden aan de slag met als prioriteit de zorg en als eerste stap 
daarbij het opstellen van een samenlevingsakkoord. De raad heeft geen zicht op wat het 
college de afgelopen vijf maanden hiervoor heeft gedaan en hoeveel tijd het nog nodig heeft. 
Bovendien heeft hij twijfels over wie wat gaat doen en wie waarover gaat besluiten. 
Zorgwekkend was dat tijdens de Uitwisseling duidelijk werd dat een van de grootste 
zorgpartners, de GGD hierbij nog op geen enkele wijze is betrokken. Tijdens diezelfde avond 
heeft het college bij monde van wethouder Van Beurden beloofd in het vierde kwartaal met 
een voorstel naar de raad te komen hoe het tot een akkoord wil komen. Volgens de 
procedures betekent dit dat daarover in december 2018 wordt gesproken. Dit is acht 
maanden na de start van het college. Kan het college deze toezegging bevestigen? 
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De voorzitter leest amendement 8.1 dat is ondertekend door de heer Mülder (D66), de heer 
Caarels (VVD), mevrouw Pouwels (ChristenUnie-SGP), mevrouw Belt (SP), de heer 
Sturkenboom (GroenLinks-PvdA) en de heer Kramer (CDA): 

"De raad van de gemeente Leusden, in vergadering bijeen op 27 september 2018;

ondergetekenden stellen voor beslispunt 1 van het raadsbesluit als volgt aan te vullen: 
1. het beleidskader Sociaal Domein 2017-2018 met maximaal één kalenderjaar te 

verlengen, met uitzondering van paragraaf 7.4; 
2. in plaats van deze paragraaf 7.4 zal het financieel kader bestaan uit het Domein 

Samenleving van de vast te stellen Gemeentebegroting 2019."

Toelichting:
- de inhoud van paragraaf 7.4 uit het Beleidskader Sociaal Domein 2017-2018 is 

gedateerd. De financiële gegevens dateren nog van eind 2016 en zijn niet meer van 
toepassing voor 2019!;

- het college heeft nog geen andere gegevens gepresenteerd die hier wel gebruikt kunnen 
worden als financieel kader bij dit onderwerp voor 2019;

- het beleidskader moet wel zo spoedig mogelijk worden voorzien van een financiële 
onderbouwing opdat het zonder onderlegger niet onbedoeld gaat fungeren als een 
openeindregeling en opdat er dan wel voldoende monitoring kan zijn.

De heer Sturkenboom laat weten dat de fractie van GroenLinks-PvdA akkoord kan gaan 
met het verlengen van het beleidskader van het Sociaal Domein 2017-2018 met maximaal 
één kalenderjaar met uitzondering van paragraaf 7.4 en met een nieuw beleidskader volgend 
jaar. 
Vorige week is de raad geïnformeerd over het substantiële tekort dat is ontstaan doordat de 
cijfers ambtelijk zijn geactualiseerd. Globaal is toegelicht waar de oorzaak ligt, te weten in de 
enkelvoudige hulp aan jongeren. De Informatieavond was een gemiste kans voor het 
college, want de bijeenkomst was te kort door de bocht. De wethouders hebben ter plaatse 
toegezegd de raad in oktober mee te nemen in de verdiepingsslag die zij momenteel 
inhoudelijk organisatorisch en financieel maken. Hij hoopt dat zij met maatregelen komen. 
Er is al een bezuiniging over de hele periode van 2% ingeboekt. Het lijkt hem zaak dat de 
raad én in oktober én aan het einde van dit jaar goed wordt geïnformeerd over de stand van 
zaken Sociaal Domein, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel, en de 
consequenties voor het beleidskader dat in 2019 wordt opgesteld. Wanneer wordt met de 
realisatie van dat beleidskader aan de slag gegaan? Voor de fractie van GroenLinks-PvdA 
blijft het uitgangspunt dat Leusdenaren de zorg krijgen die zij nodig hebben. De fractie hecht 
daar zeer aan en zal dat kritisch volgen. Het is goed dat wordt gekeken naar zinnig en zuinig, 
maar dit uitgangspunt moet zichtbaar overeind blijven. Naast de genoemde ambitie van een 
nieuw beleidskader hoopt hij dat, zodra partijen het daarover eens zijn, direct aan de slag 
kan worden gegaan. 

Mevrouw Van Eijden meldt dat het CDA zich erin kan vinden dat het beleidskader Sociaal 
Domein met één jaar wordt verlengd, met uitzondering van paragraaf 7.4. Het verlengen van 
het beleidskader geeft mogelijkheden om in te blijven zetten op de huidige doelen in het 
Sociaal Domein. Tegelijk biedt het ook de benodigde tijd om de ambities zorgvuldig uit te 
werken. Zorg en Welzijn dienen beter en efficiënter georganiseerd te worden. Er ligt een 
uitdaging om allereerst het kwaliteitsniveau van de zorg vast te houden voor de mensen die 
dat nodig hebben. Daarnaast ligt er een stevige inspanning op het gebied van jeugdzorg, 
eenzaamheid, goede zorg voor senioren, spanningen om mensen met verward gedrag en 
participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA kijkt uit naar een 
nieuw beleidskader waarin stevig wordt ingezet op de samenwerking met alle partijen. Juist 
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de inspraak en draagvlak in de samenwerking kan maken dat de transformatie een succes 
gaat worden. 
Wethouder Van Beurden proeft in brede zin steun voor het nemen van meer tijd om het 
kader te vernieuwen, maar proeft ook enige scepsis. Er ligt inderdaad een uitdaging. 
De heer Mülder vroeg hem zijn toezegging te herhalen. In het vierde kwartaal van 2018 komt 
het college met een voorstel hoe het college het visietraject Samenlevingsakkoorden wil 
gaan aanpakken en aangeven hoe de raad zich over zaken kan uitspreken. 
Op de vraag van de heer Sturkenboom antwoordt hij dat het college heeft toegezegd in 
oktober een verdiepingsslag te doen op de extra uitgaven met als gevolg het tekort. Een krap 
halfuur tijdens de vorige bijeenkomst was te kort. In oktober wordt de diepte ingegaan. 
Hij heeft van mevrouw Van Eijden geen vraag gehoord, maar neemt haar opmerkingen ter 
harte. Ook hij voelt de uitdaging. 
In de Informatieronde heeft hij al aangegeven dat hij de behoefte begrijpt om paragraaf 7.4: 
'Financiën' uit het raadsvoorstel te halen. Hij zal zich daar niet tegen verzetten. De Begroting 
2019 zal de basis zijn, maar het tekort van 2018 kan niet worden betrokken bij de Begroting 
2019, omdat deze nagenoeg gereed is. In de najaarsnota zal een stelpost 'maatregelen 
Sociaal Domein' worden opgenomen. De najaarsnota wordt in december 2018 aan de raad 
aangeboden. In de najaarsnota zal worden aangegeven hoe het college wil omgaan met het 
tekort over het lopende jaar 2018, het komende jaar en de jaren daarna. 

De voorzitter gaat over tot de tweede termijn en geeft het woord aan de heer Sturkenboom. 

De heer Sturkenboom vraagt of de wethouder spreekt over het najaar van 2019. 

Wethouder Van Beurden geeft aan dat keurig binnen de afgesproken cyclus wordt 
gebleven. Het amendement vraagt de Begroting 2019 te gebruiken om een nieuw financieel 
kader op te stellen. In de begroting worden de kosten en uitgaven van het Sociaal Domein 
opgenomen, maar er is geen tijd om het tekort voor dit jaar mee te nemen in de Begroting 
2019. Dit wordt meegenomen in de najaarsnota die in december 2018 aan de raad wordt 
voorgelegd. 

De heer Sturkenboom begrijpt daaruit dat de maatregelen pas in 2020 in de begroting 
merkbaar zijn. 

Wethouder Van Beurden bevestigt dat dit juist is voor wat betreft de structurele maatregelen. 
In december wordt al aangegeven wat dit betekent voor 2019. Er is tijd nodig om dit te 
verwerken in de Begroting 2019, wat gebeurt via de najaarsnota. Daarin wordt aangegeven 
welk beeld wordt verwacht voor de komende jaren en wat het financieel betekent (het 
meerjarenperspectief). De discussie kan worden gevoerd bij de najaarsnota. 

De heer Sturkenboom stelt vast dat de druk voor 2020 en 2021 dan oploopt. 

Wethouder Van Beurden geeft aan dat het mogelijk is om eerder over maatregelen te 
spreken als de raad dit wenst. Hij denkt dat het goed is als het college eerst aangeeft hoe 
het de zaken wil aanpakken. 

De heer Sturkenboom komt hierop graag in oktober en december terug. 

De heer Overweg begrijpt dat de structurele maatregelen niet kunnen worden doorgevoerd, 
maar gaat ervan uit dat het bedrag van € 700.000,00 wel wordt verwerkt in de begroting. 

Wethouder Van Beurden is zich bewust van het tekort maar kan deze niet meer in de 
begroting opnemen. In de najaarsnota wordt dit opgenomen en in de voorjaarsnota van 2019 
wordt gekeken hoe verder moet worden gegaan. 
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De heer Overweg begrijpt de uitleg maar is het er niet mee eens. 

De voorzitter beëindigt de beraadslagingen en gaat over tot de stemming over 
amendement 8.1. Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
Hij gaat over tot de stemming over het geamendeerde raadsvoorstel en stelt vast dat dit 
unaniem wordt aangenomen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. het beleidskader Sociaal Domein 2017-2018 met maximaal één kalenderjaar te 

verlengen met uitzondering van paragraaf 7.4. In plaats van deze paragraaf 7.4 zal het 
financieel kader bestaan uit het Domein Samenleving van de vast te stellen 
gemeentebegroting 2019;

2. het college opdracht te geven om besluitvorming omtrent een nieuw beleidskader in 
2019 voor te bereiden. 

9. RV L184444 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rossenberg
De voorzitter geeft de heer G. van Ginkel het woord voor zijn maidenspeech.

De heer G. van Ginkel wil graag iets over zichzelf en zijn drijfveren vertellen. Hij heeft lang 
gewerkt in de forensische psychiatrie (in een tbs-instelling). Hij is daar tijdens de crisis in 
1980 terechtgekomen en heeft zich laten omscholen tot maatschappelijk werker. Hij heeft 
altijd gewerkt als frontwerker samen met een collega in een groep van twaalf tbs'ers. 
In 1980 kon een geneesheer-directeur bepalen dat geen medicatie zou worden toegediend. 
Iedereen moest zonder medicatie zijn gevoel beleven. Het was ook de gewoonte dat, als er 
moest worden gesepareerd, dat hij dat zelf deed, dus hij is tamelijk bedreven in de nekklem. 
Men dacht toen ook nog mensen uit de onderwereld en oplichters te kunnen behandelen. Hij 
zou er een boek over kunnen schrijven. 
In de loop der tijd werd wel gebruikgemaakt van medicatie, werden ontwikkel- en 
behandelplannen opgesteld en werd het voor iedereen rustiger. In 1980 hadden mensen een 
ideaal en in 1990/2000 wilden mensen carrière maken. Zij kwamen dan in dienst, omdat ze 
twee jaar in een tbs-kliniek mooi vonden staan op hun cv. Vaak waren dat net afgestudeerde 
psychologen. Spreker kreeg toen de functie om hun mentor te zijn en ze in te werken. Het 
'samen'gevoel werd langzamerhand losgelaten, want mensen vonden dat ze zich moesten 
laten gelden en presenteren. Toen kon het gebeuren dat hij de mensen separeerde en dat zij 
dat in de rapportage schreven, wat daarvoor ondenkbaar was.
Op een gegeven moment deed Kwok zijn intrede. In 1937 werden drie neefjes, Kwik, Kwek 
en Kwak, afgeleverd om bij Donald Duck te logeren en zijn nooit meer weggegaan. Zij 
vonden altijd een oplossing in het Jonge Woudlopersboek. In 1938 was er een oplettende 
lezer die zag dat er vier neefjes waren getekend. Volgens de tekenaar was dat Kwok. Kwok 
wil zeggen dat iemand een punt draait als hij er niet uitkomt, een fout verdoezelt of niet 
helemaal eerlijk is. Kwok kwam hij in toenemende mate in zijn werk tegen. Bij het werken 
met schizofrenen is eerlijkheid absoluut noodzakelijk, want iemand die het moeilijk vindt om 
de werkelijkheid juist te interpreteren moet absoluut vertrouwen kunnen hebben. Dat werd 
een heel probleem.
Hij komt Kwok steeds meer tegen. Kwok is in Den Haag, waar wordt gezegd: "Het feit dat je 
liegt, is niet het probleem, als je er maar mee wegkomt". Hij vindt dat jammer. Dat zou niet 
moeten. Men mag meningsverschillen hebben en elkaar op de huid zitten maar men moet 
wel eerlijk zijn. Hij heeft in Leusden nog geen Kwok gezien, maar zal er alert op blijven. 
Hij zit nu in de raad en vraagt zich af of hij nu dossiers gaat vreten. Hij merkt dat iedereen in 
de raad alles weet. Er worden opmerkingen gemaakt over financiën die hij niet voor mogelijk 
houdt. Hij gaat zich niet invreten in dossiers. Zijn handelen wordt gevoed door de inwoners; 
het volk waarvoor hij staat. Hij is volksvertegenwoordiger. Hij spreekt met vrouwen op de 
markt die na veel regen voor het eerst weer buiten zijn omdat het onkruid niet meer wordt 
bestreden waardoor ze niet meer op de stoep durven te lopen. Hij spreekt met de man in de 
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rolstoel die de bus miste, omdat deze doorreed terwijl de chauffeur hem wel aankeek. Daar 
zal hij zich voor inzetten. 
Hij gaat over naar zijn vragen met betrekking tot het agendapunt. 
Een aantal mensen heeft een zienswijze ingediend waarop is geantwoord. Er zijn veel 
verschillen van mening. Als de meningen zo verdeeld liggen, kan dan niet worden gekeken 
naar mensen van buiten de gemeente of het ambtenarenapparaat? 

De voorzitter feliciteert de heer G. van Ginkel met zijn maidenspeech. 

Applaus

Mevrouw Van der Ham vindt het fijn dat na jaren het gewijzigde bestemmingsplan van de 
Rossenberg voorligt. Een traject waarin belanghebbenden zijn meegenomen maar het is 
helaas niet naar ieders wens. Een dergelijk proces is altijd lastig. 
De Rossenberg is onderdeel van een groter gebied, namelijk De Biezenkamp. De fractie van 
GroenLinks-PvdA vindt het van belang dat de verdeling van het type woningen over het 
gehele gebied is gehaald en vindt de wijzigingen geen probleem. 
Tijdens de Informatieavond gaf de wethouder aan dat aardgasloos bouwen benoemd staat in 
het bestemmingsplan maar spreekster kan het niet vinden. Op welke pagina staat dat er 
aardgasloos wordt gebouwd? Of ontbreekt het in het gewijzigde bestemmingsplan omdat 
Leusden de keuze al heeft gemaakt dat huizen nu aardgasloos worden gebouwd? Ondanks 
dat ziet ze dat graag nog vastgelegd in het raadsvoorstel. 
GroenLinks-PvdA ziet graag dat de woningen energieneutraal worden opgeleverd. Dat is nog 
geen wettelijke verplichting, maar wel een ambitie van de coalitie. Gezien de ambitie op de 
energietransitie wil zij dat ook graag vastgelegd zien. Zij dient daarom een motie in. 

De voorzitter leest de motie die is ingediend door mevrouw Van der Ham (GroenLinks-
PvdA) voor: 

"De raad van de gemeente Leusden, in vergadering bijeen op 27 september 2018;
verzoekt het college om: 
 conform recente wetgeving van het rijk, de voormalige locatie van basisschool de 

Rossenberg te transformeren naar een woongebied waarin aardgasloos wordt gebouwd;
 in lijn met de ambitie uit de vastgestelde Duurzaamheidsagenda 2016-2030, de 

initiatiefnemers te stimuleren de nieuwe woningen energieneutraal (NOM) te bouwen;

en gaat over tot de orde van de dag."

De motie maakt hiermee onderdeel uit van de beraadslagingen. 

De heer Dragt stelt dat met het bestemmingsplan Rossenberg invulling wordt gegeven aan 
de afspraken die in het kader van de herontwikkeling Biezenkamp met Heijmans zijn 
gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en in daarvan 
onderdeel uitmakende annonces. Een betrouwbare overheid dient zich te houden aan de 
gemaakte afspraken maar in een periode van elf jaar kan er veel veranderen. Een goede 
overheid stelt zich ook open voor de inbreng van inwoners en belanghebbenden, zolang 
daarvoor mogelijkheden zijn. Zolang er nog niet is gebouwd, kan altijd iets anders worden 
gedaan. Wanneer dat leidt tot wijziging van plannen, kan dat nooit zonder de mede-
instemming van de partij waarmee de afspraken zijn gemaakt. 
D66 is van mening dat de gemeente op een goede wijze invulling heeft gegeven aan haar 
taak en dat zij zich daarmee een betrouwbare overheid toont. De gemeente heeft goed 
geluisterd naar de inbreng van de werkgroep van bewoners die actief hebben meegepraat. 
Binnen de kaders van de mogelijkheden van het contract met Heijmans heeft de gemeente 
uiteindelijk een mooi plan in procedure gebracht. 
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Uit de inbreng van twee insprekers is gebleken dat niet iedereen zich kan vinden in het 
uiteindelijke plan. Wellicht was er voor bestaande bewoners een betere woonkwaliteit 
denkbaar als er meer groen en minder bebouwing zou zijn gerealiseerd en wanneer de twee 
vrijstaande woningen aan de Rozenhaag een plat dak zouden krijgen. Maar er zijn ook 
andere belangen waarvan de gemeente zich rekenschap moet geven, namelijk die van de 
ontwikkelaar die op deze plek een zeker bouwvolume wil realiseren om zijn kosten te kunnen 
dekken. 
Hij heeft onvoldoende antwoord gekregen op een vraag in de Informatieronde. Het college 
heeft in het stuk aangegeven dat de leidraad bij het nog te sluiten samenlevingsakkoord het 
Energieakkoord 2.0 is. Daarin staat dat nieuw te bouwen woningen het liefst nul-op-de-meter 
maar ten minste EPC=0 moeten zijn. Hoe kan het college afdwingen dat aan deze 
doelstelling invulling wordt gegeven? 
De uitdrukking in de motie over de energieneutraliteit om te stimuleren dat ontwikkelaars 
energieneutraal bouwen is een stap te weinig. 

Mevrouw Tolboom houdt haar maidenspeech. 
Haar naam is Roos Tolboom-Voskuilen. Roos is een afkorting van Roselinde en Voskuilen 
paste niet meer op het bordje; daarom Roos Tolboom, raadslid CDA. 
In haar studentenkamer had zij een plaatsnaambord van Stoutenburg hangen dat zij eerlijk 
heeft gekregen van een gemeentemedewerker die nieuwe borden ging plaatsen. De 
gekscherende opmerkingen van haar studiegenoten waren: "Het kleinste dorp van 
Nederland heeft het grootste plaatsnaambord". En dat klopt. Maar zij was trots dat zij uit zo 
een mooi dorp kwam en zij is blij dat ze er nu weer mag wonen met haar gezin. 
1919 was een voor de politiek belangrijk jaar. In dat jaar is het kiesrecht voor alle 
Nederlanders ingevoerd. Maar er was ook een andere belangrijke politieke gebeurtenis: haar 
overgrootvader Gijsbertus Voskuilen werd gekozen in de gemeenteraad van de gemeente 
Stoutenburg. Hij heeft twaalf jaar in de raad gezeten waar burgemeester Beaufort onderdeel 
uitmaakte van het college. Stoutenburg was toen een gemeente van 1001 inwoners. 
Achterveld maakte toen nog onderdeel uit van de gemeente Stoutenburg. In 1969 zijn 
Leusden en Stoutenburg gefuseerd. Zij is vereerd dat zij bijna 100 jaar later ook is gekozen 
tot raadslid van deze mooie gemeente.
Zij hoopt te kunnen bijdragen aan het bouwen van bruggen. Zij bedoelt ook figuurlijke 
bruggen door te luisteren naar wat mensen belangrijk vinden en de focus te leggen op wat 
belangrijk is in Leusden. Zij verwijst naar de verenigingen. Hoeveel mensen voelen zich 
daarmee niet verbonden? Hoe belangrijk zijn ze voor de sociale contacten, het 
verantwoordelijkheidsgevoel en de gezondheid? Wat is een vereniging zonder vrijwilligers 
die zich willen inzetten voor een ander. Iets wat een dorp maakt: leven en laten leven, maar 
er ook zijn als iemand je nodig heeft. 
Dat is ook wat zij van haar ouders heeft meegekregen. Haar vader maakt met iedereen een 
praatje. Zij vond dat als kind soms erg vervelend maar nu zij ouder is, ziet zij de meerwaarde 
daarvan in. Het is mooi om te ontdekken dat mensen verschillend (mogen) zijn. Die 
verschillen zijn ook te zien in de gemeente Leusden. Het dorp dat in de jaren zeventig en 
tachtig enorm is gegroeid en waar veel mensen van buiten Leusden zijn komen wonen; 
mensen die er een thuis hebben gevonden. Zo is Leusden een samensmelting van vele 
achtergronden; iedereen met een eigen kijk op de gemeente. Maar, zoals uit de brede 
maatschappelijke discussie kwam, hechten zij ook veel waarde aan het groene karakter. 
Er zijn mooie tradities in de gemeente Leusden. Zij noemt een groot evenement dat zeker 
onder het kopje Cultuur thuishoort, aangezien het begrip Cultuur ook staat voor: het geheel 
wat de gemeenschap voortbrengt, namelijk het carnaval in Achterveld. Ieder jaar trekken 
duizenden mensen tijdens het carnavalsweekend naar Achterveld om een van de grootste 
optochten boven de rivieren te bekijken of deel te nemen aan dit sociale evenement. 
Honderden inwoners zijn vooraf al maanden druk met het bouwen van wagens en maken 
van kleding. Ook dit evenement wordt georganiseerd door een vereniging met vrijwilligers. 
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Als de politiek dicht bij de Leusdense samenleving wil blijven, dan moet er echt oog zijn voor 
de pareltjes en de initiatieven die er binnen de gemeente zijn. De inzet van de inwoners moet 
worden gewaardeerd. 
Haar filosofie is dat het leven gaat om keuzes maken. Iedereen maakt zijn eigen keuzes. 
Soms worden keuzes voor je gemaakt maar ook daarover heb je weer een keuze. Je kunt 
jezelf afvragen: hoe ga ik ermee om; wat kan ik eraan doen om het voor mij toch leefbaar te 
maken; blijf ik er boos over of laat ik het over me heenkomen? 
In de politiek gaat het ook om keuzes maken. Dat is dan geen keuze voor jezelf maar voor 
veel anderen. De keuze die wordt gemaakt zal nooit voor iedereen goed zijn maar het is wel 
belangrijk dat iedereen is gehoord. Zij hoopt in deze raadsperiode zuivere keuzes te kunnen 
maken door te luisteren, belangen af te wegen en de visie van Leusden daarin te vertalen, 
zodat de volgende generatie ook een fijne prettige leefomgeving heeft. 
Zij gaat nu over op bestemmingsplan Rossenberg. 
Vandaag moet een keuze worden gemaakt over het bestemmingsplan Rossenberg. 
Allereerst wil het CDA alle inwoners en medewerkers van de gemeente bedanken voor hun 
visies, inspanningen en inzet om deze bijzondere locatie in het centrum van Leusden te 
herontwikkelen. De wijk Rossenberg is een mooie groene wijk. De basisschool was er 
voorheen gevestigd; een laag schoolgebouw met een grote buitenruimte – een vertrouwde 
situatie voor de meeste inwoners van Leusden. Met de verplaatsing van De Rossenberg 
naar MFC Biezenkamp is dit gebied vrijgekomen voor bestemming. 
Het CDA is blij dat de gemeente in het plan Biezenkamp en Rossenberg oog heeft voor alle 
doelgroepen. Ook ziet zij dat met de samenleving is samengewerkt aan een zo optimaal 
mogelijk resultaat. Er is rekening gehouden met de Rooms Katholieke kerk en haar 
begraafplaats. 
Er zit wel een discrepantie met de beoogde planopzet die de openbare groene ruimte betreft. 
In de planopzet zou het niet mogelijk moeten zijn dat een lezer het anders kan interpreteren 
dan het is bedoeld. Het is jammer dat er onduidelijkheid over was. Een volgende keer moet 
dit echt beter worden beschreven. 
Dit overwegende vindt het CDA dat voor dit bestemmingsplan moet worden gekozen. Het is 
een mooi plan dat past binnen de planopzet van de wijk Rossenberg, de Woonvisie en de 
eisen van de provincie ten aanzien van het inbreiden van woonlocaties. Samen met plan 
Biezenkamp is gezorgd dat er aanbod is voor zowel starters, senioren als gezinnen. Zij hoopt 
dat met dit plan doorstroom in de woningmarkt wordt gerealiseerd. 

De voorzitter feliciteert mevrouw Tolboom met haar maidenspeech uit het mooie 
Stoutenburg. 

Applaus

De heer Lonink memoreert dat dit plan al in de vorige raadsperiode en zelfs ver daarvoor 
speelde. Waar aanvankelijk 22 woningen gedacht waren, omvat dit plan nu twaalf woningen. 
Dat is het resultaat van langdurig overleg met aanwonenden en overige belanghebbenden. 
Hij heeft het proces intensief en nauwlettend gevolgd en contact onderhouden met diverse 
belanghebbenden en omwonenden. Tijdens dat volgen heeft hij diverse malen zijn hart 
vastgehouden. 
De VVD wil waardering uitspreken richting de aanwonenden, de belanghebbenden, de 
ambtenaren en het college voor de niet-aflatende inzet om tot het voorliggende resultaat te 
komen waarin ieders belang maximaal is gediend. De VVD stemt voor dit plan. 
Volgens de motie is de Crisis- en herstelwet niet van toepassing. Volgens hem is in de 
voorbereidingen voor het gebied Maanweg ooit een verzoek gedaan aan het rijk om in 
uitzondering op de Crisis- en herstelwet dwingender te kunnen zijn op het gebied van 
aardgasloos en nul-op-de-meter. Kan en mag het college bij dit plan dwingend optreden of 
blijft het bij stimuleren, aandringen of de wens uitspreken? 
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De heer Van Hell heeft de afgelopen weken dringende oproepen gehoord om niet met het 
raadsvoorstel in te stemmen. Voors en tegens werden uitgewisseld die de fractie van 
ChristenUnie-SGP tegen elkaar heeft afgewogen. De transformatie van voormalige 
basisschool De Rossenberg naar een woongebied vormt het sluitstuk van de 
gebiedsontwikkeling Biezenkamp. Deze herontwikkeling vloeit voort uit afspraken die zijn 
vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst uit mei 2007 en de allonges uit 2014 en 
2016. Aanvankelijk zouden er 22 woningen worden gebouwd, maar na lang overleg met de 
omwonenden, de gemeente en Heijmans werd het aantal teruggebracht naar 
twaalf woningen. Dat overleg ging niet altijd goed. In het raadsvoorstel wordt gesproken over 
'een proces met hobbels'. Goede communicatie blijkt steeds weer lastig. Uiteindelijk ligt er 
een plan dat door de meeste aanwonenden wordt gedragen. Hij zou het liefst zien dat 
iedereen achter dit plan zou staan maar het ziet ernaar uit dat dit niet het geval zal zijn. De 
tegenstanders hebben begrijpelijke argumenten maar vanuit het algemeen belang gezien 
zijn deze voor zijn fractie helaas ondergeschikt. De ChristenUnie-SGP zal daarom voor dit 
plan stemmen. 
Hij verwijst naar het grote verschil in het aantal vierkante meters openbaar groen tussen een 
indiener van een zienswijze en de gemeente. Waarin zit dat verschil? 
Hij wacht de reactie van de wethouder op de motie af, voordat daarover een standpunt wordt 
ingenomen. 

Wethouder Vos bedankt voor de waardering die is uitgesproken voor het proces en zal deze 
overbrengen aan de mensen die zich daarvoor hebben ingezet. 
De heer Van Ginkel vroeg of breder kan worden gekeken maar dit is het proces. Dat heeft 
een breed draagvlak. Als de heer Van Ginkel een ander proces wil voorstellen moet hij in de 
raad zoeken naar draagvlak daarvoor. 
Mevrouw Van der Ham benadrukt gasloos en energieneutraal te willen bouwen. Het college 
kan dat omarmen en voelt breed in de raad en de samenleving dat deze transitie moet 
worden gemaakt. Gasloos is zeker opgenomen in het bestemmingsplan voor de kavels. 
Daarnaast is hier een ontwikkelaar die zijn nek heeft uitgestoken, door voor de wettelijke 
verplichting het initiatief te nemen om gasloos en EPC-nul te bouwen. Gasloos bouwen is 
vanaf 1 juni 2018 verplicht. 
Energieneutraal bouwen is lastiger. Zeker de wetgeving is nog niet zover. Iedereen die in 
Leusden wil bouwen hoort van de gemeente dat dit gewenst is maar er is nog geen stevige 
stok achter de deur. Per 1 januari 2020 kan hierop daadwerkelijk worden gestuurd op basis 
van wetgeving. Tot die tijd kan slechts druk worden uitgeoefend. 
Met betrekking tot de opmerkingen en vragen van de heer Dragt verwijst hij naar hetgeen hij 
zojuist heeft gezegd. 
Mevrouw Tolboom maakte een leuke opmerking over de brug tussen Stoutenburg en 
Leusden. Hij heeft haar kritische noot gehoord en zal deze overbrengen. Er moet scherper 
worden geformuleerd zodat er minder onduidelijkheid bestaat over de openbare ruimte. 
Ook bij de opmerkingen van de heer Lonink kan hij dezelfde bewoordingen gebruiken. Het 
energieneutraal is niet via het bestemmingsplan beschreven maar wordt wel benadrukt. 
De heer Van Hell vraagt naar het verschil in vierkante meters openbaar groen. Het is hem 
niet bekend hoe de berekening van de betrokken inwoner tot stand is gekomen. De 
gemeente heeft zorgvuldig en transparant aangegeven wat daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. 

De heer Dragt verifieert of de wethouder zegt dat er een overeenstemming is met de 
ontwikkelaar (Heijmans) dat de woningen in het plan allemaal gasloos en energieneutraal 
zijn. 

Wethouder Vos heeft gezegd dat de woningen gasloos en EPC-nul zullen zijn. 

De heer Dragt constateert dat daarmee de basis van de motie wegvalt. 
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Wethouder Vos bevestigt dat. Wat in de motie staat, wordt uitgevoerd. 

De voorzitter gaat na of er behoefte is aan een tweede termijn en geeft het woord aan 
mevrouw Van der Ham. 

Mevrouw Van der Ham hoort van de wethouder dat de motie overbodig is, omdat het al is 
geregeld en de afspraken al zijn gemaakt met de aannemer. 

Wethouder Vos bevestigt dit. Hij benadrukt dat het college dit graag als beleid wil uitvoeren. 

Volgens mevrouw Van der Ham heeft deze bouwer zich in het verleden niet heeft gehouden 
aan door de gemeente gestelde eisen of gehandeld naar de minimale duurzaamheidseisen. 

Wethouder Vos bevestigt het beleid van de gemeente. De gemeente wil dat de wetgeving 
wordt uitgevoerd ten aanzien van gasloos bouwen. Daar waar het kan, zal de gemeente 
aanjagen dat EPC-nul gebouwd gaat worden. 

Mevrouw Van der Ham trekt de motie in na deze toelichting van de wethouder. 

De voorzitter stelt vast dat motie 9.1 is ingetrokken. Hij geeft het woord aan de heer Van 
Hell.

Volgens de heer Van Hell heeft de wethouder contact gehad met de inwoner over het 
openbaar groen. In de Informatieronde is gevraagd waar het wordt gecompenseerd. 
Daarover heeft de raad een memo ontvangen. Daaruit blijkt niet waar de betreffende 1000 
m2 wordt gecompenseerd in het nieuwe plan. 

Wethouder Vos antwoordt dat op een andere plek invulling wordt gegeven aan het openbaar 
groen. De dependance is verdwenen. Op die plekt komt veel openbaar groen dat er 
voorheen niet was. 

De voorzitter rondt de beraadslagingen af en gaat over tot de stemming over het 
raadsvoorstel. 

Mevrouw Belt komt er niet uit en zal tegen stemmen. Zij is er niet van overtuigd dat het 
proces goed is gelopen. Zij schrok van de lovende woorden van wethouder Vos over de 
firma Heijmans. Voor haar is nog te veel onduidelijk. Zij begrijpt de vreugde niet over zes 
villa's vanaf € 645.000,00 die al in de verkoop zijn gebracht nog voordat de raad erover heeft 
besloten. 

De voorzitter geeft aan dat een stemverklaring een korte verklaring is waarom een fractie 
voor of tegen stemt. Eventuele argumenten dienen tijdens het debat te worden gegeven, 
zodat andere raadsleden en de wethouder kunnen reageren. 

Voor het raadsvoorstel stemmen de leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie-
SGP, GroenLinks-PvdA, de heer G. van Ginkel (SP), D66 en VVD. Tegen het raadsvoorstel 
stemt mevrouw Belt (SP). Het raadsvoorstel is hiermee aangenomen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. de voormalige locatie van basisschool De Rossenberg te transformeren naar een 

woongebied;
2. daarvoor de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen voor het 

ontwerpbestemmingsplan Rossenberg vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
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4. het bestemmingsplan Rossenberg gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 
Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen;

5. het beeldkwaliteitsplan voor locatie Rossenberg (kavelpaspoorten) als onderdeel van het 
bestemmingsplan vast te stellen. 

10. RV L180992 Realisatie Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk
De heer Sturkenboom laat weten dat de fractie van GroenLinks-PvdA akkoord gaat met de 
voorstellen van het college om het integraal Kind Centrum Berkelwijk te realiseren op de 
locatie van basisschool De Heerd, sportzaal Berkelwijk en de Taalschool aan de Berkelwijk. 
Dit geldt ook voor het vaststellen van het investeringsbudget en het ter beschikking stellen 
van de financiële middelen daarvoor. 
Daarmee gaat een compliment naar het vorige college en de deelnemende organisaties die 
de voorbereidingen hebben getroffen, waardoor dit college samen met de participanten deze 
voor Leusden belangrijke voorziening in alle voortvarendheid kan realiseren. 
Wat hem betreft, is het niet meer dan het samenbrengen van verschillende voorzieningen 
onder één dak. Het zijn netwerken rond kinderen. De rode draad moet zijn: een breed en 
gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor kinderen en jongeren te organiseren tot stand 
gebracht door intensieve samenwerking tussen organisaties die basisvoorzieningen voor 
kinderen en hun ouders leveren. 
Ook de samenwerking met jeugdhulp verdient gezien de huidige ontwikkelingen in Leusden 
zeker aandacht. Het is aangetoond dat vroegsignalering en hulp dichtbij voor het kind en 
ouders minder ingrijpend zijn en zeker zo doeltreffend als verwijzing naar zwaardere vormen 
van zorg. Daarnaast wordt door deze wijze van interdisciplinair samenwerken ook het 
pedagogisch klimaat van een IKC en de deskundigheid van de pedagogische medewerkers 
verbeterd. In het belang van de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat IKC's 
nadenken over de integratie van zorg in hun organisatie. 
Hij vraagt speciale aandacht voor bewegen. Leren bewegen, spelen, sporten en presteren 
zouden verplichten onderdelen moeten zijn van het integrale denken en het aanbod c.q. het 
programma van voorschool, kinderopvang, basisschool en naschoolse opvang. Daarvoor zijn 
voorzieningen nodig. Daar ligt ook de relatie met de uitdagingen die, gezien het wegvallen 
van de sportzaal De Korf, spelen. Om deze voor de gezondheid belangrijke investering zo 
goed mogelijk te overdenken, vraagt hij het college extra toe te zien op zowel de bouw en 
inrichting van het IKC of, als het nodig is, alsnog een sportzaal in relatie tot de 
beschikbaarheid van De Korf. Hij hoort graag de mening van het college hierover. 
Hij begrijpt dat het de vraag is op welke trends in groei of afname van kinderen in Leusden 
dit IKC uiteindelijk wordt gebaseerd. Hij maakt zich daar minder zorgen over. De kern van 
een IKC is dat de voorziening flexibel kan worden aangepast aan de vraag naar integraal 
welzijn, onderwijs en gezondheid vanuit het kind; dus ook dat meerdere vormen van 
organisaties gebruik kunnen maken van het IKC. Hij gaat ervan uit dat dit ook het beleid is 
van het college. 

Mevrouw Belt wil de ambtenaren en de wethouder complimenteren met het feit dat zij zo 
ontzettend hun best doen om de bewoners en alle belanghebbenden te betrekken. 
Tijdens een inloopbijeenkomst is gesproken over de verkeersveiligheid. Zij mist het 
verkeersplan. Destijds heeft zij de wethouder gevraagd met de buurt het aangedragen 
alternatief te bespreken. De omwonenden willen dat niet voor een derde maal doen en willen 
dat de wethouder met een conceptverkeersplan komt zodat zij opmerkingen daarover 
kunnen maken op basis van hun expertise en ervaringen. Ze vraagt de wethouder toe te 
zeggen dat de omwonenden een conceptverkeersplan ontvangen. 
De SP vindt het een gemiste kans dat in het IKC Berkelwijk geen buurtkamer komt maar zij 
heeft begrepen dat daarvoor in De Meent mogelijkheden zijn. 
In het raadsvoorstel stond eerst dat er geen specifieke risico's zijn. Daarover zijn vragen 
gesteld waardoor er nu in het raadsvoorstel staat waarom er geen specifieke risico's zijn. Zij 
vraagt de wethouder toe te zeggen dat in toekomstige raadsvoorstellen altijd een paragraaf 
wordt opgenomen over risico's en waarom er wel of geen verhoogd risico is. 
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Mevrouw Van Woerdekom stelt dat met dit raadsvoorstel de realisatie van het Integraal Kind 
Centrum Berkelwijk weer een stap dichterbij komt. Het is een mooi ontwerp dat goed in de 
omgeving past en zij verwacht dat de scholen heel blij zullen zijn met hun nieuwe 
onderkomen. De fractie van D66 kan instemmen met het raadsvoorstel. 
Het is bijzonder teleurstellend dat Montessorischool 't Ronde is afgehaakt. Er wordt nu 
nieuwbouw gepleegd voor slechts twee basisscholen en de Taalschool met een gezamenlijk 
geschat aantal leerlingen van 260. 
Zij heeft de volgende vragen aan het college:
Is het standpunt van het college gewijzigd dat bij voorkeur alle drie de betreffende scholen in 
dit nieuwe IKC moeten worden ondergebracht? 
Wat betekent het afhaken van 't Ronde voor de toekomst van deze school? Gaan zij verder 
in het huidige gebouw? Hoelang gaat dat nog mee en wie is verantwoordelijk voor renovatie 
en onderhoud? 
In de portefeuilleverdeling van het college is IKC Berkelwijk toegewezen aan wethouder Kiel. 
Kennelijk is er aanleiding om dit project nu bij wethouder Van Beurden onder te brengen. Wat 
is de relatie tussen deze portefeuillewisseling en de vroegere functie van wethouder Kiel als 
voorzitter van het bestuur van de Montessorischool? 
Zij is benieuwd naar de inrichting van de vrijkomende ruimte naast de nieuwbouw. Is daar 
nog plaats voor woningen om aan de taakstelling te voldoen? Wanneer wordt de raad daarbij 
betrokken?
Houdt het college de mogelijkheid open, in samenhang met de quickscan voor De Korf, om 
eventueel naast de nieuwbouw een sportzaal te realiseren ter vervanging van de sportzaal 
van De Korf? 

De heer Roskam spreekt complimenten uit, die ook van toepassing zijn op het vorige college 
en de lijn die dit college doortrekt. In feite wordt gesproken over 2015/2016. Hij kan zich 
herinneren zich te hebben afgevraagd: wat gebeurt hier; wie praat met wie en hoe moet het? 
Hij is blij verrast met wat nu voorligt. Het ziet er goed uit. Er is geanticipeerd op de toekomst. 
Hij denkt dat Voila meer mogelijkheden heeft om te kijken naar wat in het gebouw gebeurt en 
of dat nog op een andere manier kan. 
Hij is enigszins verrast door de vragen van D66 over de wisseling van de wethouders, want 
dat heeft niks te maken met de Berkelwijk. 

Mevrouw Van Woerdekom stelde haar vraag aan het college, niet aan de heer Roskam. 

De heer Roskam meldt dat de VVD voor het voorliggende voorstel is. Hij begrijpt de 
argumenten die de heer Sturkenboom heeft aangereikt. Hij denkt dat het goed past in het 
totale traject. 

Wethouder Van Beurden bedankt de voorgaande sprekers voor de diverse complimenten 
die zijn uitgesproken en zal deze overbrengen aan de ambtenaren. Hij proeft een brede 
steun, wat ook prettig is voor Voila en de scholen. 
Zowel mevrouw Van Woerdekom als de heer Sturkenboom spraken over de ruimte voor 
bewegen nu een sportzaaltje wegvalt. De quickscan wijst uit dat het probleem bij het 
bewegingsonderwijs niet aanwezig is. In De Korf is voldoende capaciteit voor deze scholen 
voor het bewegingsonderwijs. 
De heer Sturkenboom verwees naar meerdere gebruikers. De IKC's zijn in de basis gericht 
op de doorgaande leerlijn in het onderwijs. Als daarnaast andere functies mogelijk zijn, is dat 
prima maar het moet wel passen bij het onderwijs. 
Mevrouw Belt rept over de verkeersveiligheid. In het voorstel is daarover een passage 
opgenomen. Dit voorstel gaat over de bouw van de scholen en alles wat schoolgerelateerd 
is. De komende maanden wordt aan de slag gegaan met de buitenruimte waaronder 
verkeersmaatregelen aan de Berkelwijk. Hij heeft al meerdere signalen gekregen. In de 
komende periode wordt het inrichtingsplan opgesteld. 
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Mevrouw Belt vraagt naar een paragraaf over de risicoanalyse in raadsvoorstellen. Het is 
niet in handen van het college hoe de raadsvoorstellen eruitzien. Over het format van de 
raadsvoorstellen moet de griffie worden aangesproken. 

De heer Dragt interrumpeert en is van mening dat raadsvoorstellen van het college komen. 
De vraag is niet of het format anders moet, want daarin is ruimte om een risicoparagraaf in te 
vullen. Mevrouw Belt wees erop dat deze niet was ingevuld en verzoekt het college voortaan 
aan te geven waarom deze eventueel niet wordt ingevuld. 

Volgens wethouder Van Beurden meldde mevrouw Belt dat er een opmerking was gemaakt 
over het vorige raadsvoorstel dat er stond 'geen specifieke risico's'. Zij heeft het college 
gevraagd het te onderbouwen als er specifieke zijn en het te melden als ze er niet zijn. Dat 
heeft te maken met de manier waarop de risicoparagraaf wordt ingevuld. 
Mevrouw Van Woerdekom informeerde naar de portefeuillewisseling. Formeel is wethouder 
Kiel wethouder van Onderwijs. Bij het IKC Berkelwijk was aan de orde dat wethouder Kiel 
lang in deze buurt heeft gewoond en daar nog veel contacten heeft. Dat in overweging 
nemende is besloten dat spreker portefeuillehouder is geworden van IKC Berkelwijk. 

Mevrouw Van Woerdekom verwijst naar de website, waar wethouder Kiel nog steeds wordt 
genoemd als portefeuillehouder van IKC Berkelwijk. 

Wethouder Van Beurden begrijpt de opmerking en stelt vast dat de website daarop moet 
worden aangepast. 
Wethouder Kiel was alleen aan het begin van het traject nog voorzitter van het 
Montessorionderwijs. De rest van het traject is met een andere voorzitter doorlopen en is 
wethouder Kiel niet meer betrokken geweest bij het vraagstuk over 't Ronde. 
Hij had het graag anders gewild, maar formeel mag een schoolbestuur zelf beslissen of ze 
meegaat of niet. Hij heeft de raad geïnformeerd over de redenen waarom 't Ronde 
uiteindelijk niet meegaat. Dat betekent niet dat niets wordt gedaan met 't Ronde. 
Drie jaar geleden moest de gemeente op grond van de wetgeving beslissen over nieuwbouw 
of renovatie. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving die ook renovatie 
mogelijk maken. De eerste overleggen lopen inmiddels. Hij verwacht ook van dat traject 
portefeuillehouder te worden. 

Mevrouw Belt denkt dat er nu enige onduidelijkheid blijft bestaan. Zij complimenteerde het 
college omdat de risicoparagraaf bij dit raadsvoorstel was ingevuld. Het is haar nu echter niet 
duidelijk wie zij moet aanspreken over het invullen van de risicoparagraaf bij volgende 
raadsvoorstellen: de wethouder, de griffie of de gemeentesecretaris? 

De voorzitter stelt voor dit voor de eerstvolgende presidiumvergadering te agenderen. 

Wethouder Van Beurden zal in het vervolg risico's specificeren en onderbouwen. 
Mevrouw Van Woerdekom vraagt of er nog ruimte zou zijn voor woningen. Bij de 
Informatieronde heeft hij een schets van de buitenruimte getoond. In de buitenruimte moet 
een speelveld worden vervangen, een 'Kiss & Ride'-zone worden aangelegd, 
parkeerplaatsen worden uitgebreid en een groenstrook worden gerealiseerd. Dan blijft er niet 
veel meer over. Hij wil de groene kwaliteit daar benutten. Te zijner tijd wordt met De Holm 
aan de slag gegaan met de woningbouwcorporatie. 

De voorzitter inventariseert of er behoefte is aan een tweede termijn en stelt vast dat dit niet 
het geval is. Hij gaat over tot de stemming over het raadsvoorstel dat vervolgens unaniem 
wordt aangenomen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
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1. akkoord te gaan met de realisatie van IKC Berkelwijk op de locatie basisschool De 
Heerd, Sportzaal Berkelwijk en de Taalschool aan de Berkelwijk;

2. hiervoor het investeringsbudget vast te stellen en de volgende financiële middelen ter 
beschikking te stellen:
a. € 2.970.000,00 investeringskosten volgens het Strategisch Integraal 

HuisvestingsPlan Leusden 2015-2030 (SIHPL);
b. € 320.000,00 aanvulling investeringskosten marktontwikkeling;
c. € 300.000,00 projectvoorfinanciering duurzaamheid inclusief gasloos maken gebouw;
d. € 725.000,00 projectvoorfinanciering voorziening buitenschoolse opvang en 

expertisecentrum;
e. € 100.000,00 voorbereidingskrediet sloop van de Taalschool en Sportzaal Berkelwijk 

en het bouwrijp maken van het bouwterrein voor het nieuwe IKC Berkelwijk;
f. € 25.000,00 kosten planologische procedure, inclusief benodigde onderzoeken; 
3. daartoe begrotingswijziging 2018-1032 vast te stellen. 

11. RV L185561 Voorbereidingskosten ruimtelijke projecten
Mevrouw Belt schrok in eerste instantie van de gevraagde € 375.000,00, maar heeft 
begrepen dat het gaat om geld dat circuleert en over projecten wordt verdeeld en in rekening 
wordt gebracht bij de ontwikkelaars. Het enige risico is dat de gemeente een keer een klein 
deel kwijtraakt. Men denkt al snel dat een bedrag van € 30.000,00 wel kan worden 
afgeschreven, maar voor een dergelijk bedrag kan aan tien mensen een jaar lang drie uur 
per week WMO-hulp worden gegeven. Het blijft gemeenschapsgeld waarvoor ook andere 
dingen gedaan hadden kunnen worden.

Mevrouw Tolboom meldt dat het CDA het, in het kader van transparantie, goed vindt dat 
vooraf goedkeuring wordt gevraagd aan de gemeenteraad zodat alle betrokkenen weten wat 
het budget is en de raad niet voor een voldongen feit wordt gesteld bij de voor- of 
najaarsnota. 

Mevrouw Van der Ham geeft aan dat de fractie van GroenLinks-PvdA het toejuicht dat het 
raadsvoorstel van de voorbereidingskosten voor ruimtelijke projecten voorligt. Zij is blij dat de 
raad vooraf wordt geïnformeerd, in plaats van achteraf. Zij hoopt dat dit een eerste stap is en 
dat deze transparantie vaker zal worden betracht. Zij stemt voor het raadsvoorstel. 

Mevrouw Van Woerdekom laat weten dat de fractie van D66 de intentie begrijpt van het 
raadsvoorstel omdat het de slagkracht van het college vergroot. 
Zij wil de hoogte van het krediet en het mandaat van het college graag benoemen. 
Een aanvullend memo over het gebruik van het krediet was bedoeld als verduidelijking maar 
schept juist verwarring. Het maakt ook het bedrag van € 375.000,00 discutabel. Er kan net 
zo goed een ander bedrag beschikbaar worden gesteld. Omdat de voorbereidingskosten 
worden terugverdiend als het project daadwerkelijk wordt opgestart wil de fractie van D66 
van het voorgestelde bedrag geen punt maken. 
De raad geeft het college een mandaat door in te stemmen met dit raadsvoorstel. Als het 
college toezegt dat het krediet alleen wordt gebruikt om globale voorstudies te doen en niet 
in dat stadium al met uitgewerkte voorstellen naar de raad komt, kan D66 instemmen met het 
raadsvoorstel. 
Zij vraagt het college openheid en transparantie over het gebruik van het krediet, 
bijvoorbeeld door periodiek terug te koppelen. 

Wethouder Vos reageert op het betoog van mevrouw Belt dat de zorgvuldigheid wordt 
gedeeld. 
Hij bedankt de andere fracties die inzien dat vooraf transparant wordt gecommuniceerd. Het 
college wil graag dat de raad op de hoogte is van wat het college doet. Dit is een aanzet 
daartoe. 
Hij is het met mevrouw Van Woerdekom eens dat het bedrag elk bedrag had kunnen zijn. Hij 
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is blij dat met dit bedrag en deze constructie wordt ingestemd. 
Hij vindt het bijzonder dat de fractievertegenwoordiger van D66 blij was met het memo. 
De openheid en transparantie benadrukt hij nogmaals. 
Van de onderzoeken moet scherp in de gaten worden gehouden dat het geen onderzoeken 
zijn die verlopen en opnieuw moeten worden gedaan. Daar wordt scherp naar gekeken. Een 
aantal specifieke onderzoeken loopt niet zo snel uit de tijd en kunnen in de voorfase worden 
gedaan. 

De voorzitter verifieert of er behoefte is aan een tweede termijn en geeft het woord aan de 
heer Genders.

De heer Genders hoort in de beantwoording van wethouder Vos geen concrete toezegging 
over de transparantie. 

Wethouder Vos geeft aan dat nu al een aantal projecten is beschreven. Zodra er een nieuwe 
wordt geopend, wordt dit toegevoegd. 

De voorzitter sluit de beraadslaging over dit onderwerp en gaat over tot de stemming over 
het raadsvoorstel en stelt vast dat dit unaniem wordt aangenomen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. de volgende ruimtelijke projecten in voorbereiding te nemen;

a. Herontwikkeling schoollocatie De Holm;
b. Herontwikkeling voormalige schoollocatie De Leus;
c. Herontwikkeling voormalige schoollocatie Klimrakker;
d. Herontwikkeling Groenhouten;
e. Uitbreidingslocatie Mastenbroek 2;
f. Herontwikkeling Fila Tekna e.o.;

2. de voorbereidingskosten te activeren ten behoeve van de ruimtelijke projecten als 
genoemd in beslispunt 1;

3. het activeren van voorbereidingskosten ten behoeve van ruimtelijke projecten te 
maximeren op € 375.000,00 en hiervoor een krediet beschikbaar stellen;

4. het college van burgemeester en wethouders te mandateren om in het vervolg in te 
stemmen met het activeren van voorbereidingskosten ten behoeve van nieuwe 
ruimtelijke projecten onder de voorwaarde dat deze projecten passen binnen de door de 
gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisies;

5. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging met 
nummer 2018-1034.

14. RV L183830 Bestemmingsplan 't Spieghel – zuidrand Ursulineweg
Mevrouw Van der Vegte vraagt agendapunt 14: 'RV L183830 Bestemmingsplan 't Spieghel – 
zuidrand Ursulineweg' als bespreekpunt te behandelen. Zij wil haar maidenspeech daar 
graag aan koppelen. 

De voorzitter stelt vast dat dit akkoord is en geeft het woord aan mevrouw Van der Vegte. 

Mevrouw Van der Vegte is en voelt zich een zondagskind. Zij wil daarover graag iets 
vertellen maar eerst wil zij iedereen bedanken die haar en haar partij het vertrouwen heeft 
gegeven om de komende jaren hun volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Het is een eer 
om dit te mogen en kunnen doen. Zij bedankt Job – die er niet is – omdat zij niet zonder hem 
kan. 
Zij zag 37 jaar en tien uur geleden het eerste licht. Zij kan het zich niet meer herinneren, 
maar het was vast een prachtige zondag. 
Zij voelt zich een zondagskind omdat zij in Nederland is geboren; omdat zij de familie heeft 
gekregen die zij heeft en het goed heeft met hen; omdat zij in deze tijd is geboren en de 
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kansen en vrijheden die zij daardoor heeft. Zij is trots op Nederland en Leusden en op alle 
vrijheden die er zijn; trots op de manier waarop veel mensen met elkaar omgaan. 
Maar zij heeft ook zorgen, want niet iedereen voelt zich vrij. Niet iedereen kan meedoen. Ook 
op het gebied van biodiversiteit en klimaat heeft zij zorgen. Waarom kan er in dit prachtige 
land niet voor worden gezorgd dat de biodiversiteit blijft bestaan; dat de omstandigheden ook 
voor wilde planten en dieren goed zijn? Waarom trapt men zo vaak in de valkuil van de korte 
termijn en de directe effecten? Waarom voelen zoveel mensen zich niet gehoord en voelen 
mensen dat de politiek er niet voor hen is? 
Zij heeft ook hoop. Door aandacht en energie te geven, kunnen zaken worden verbeterd. Zij 
wil daaraan graag een steentje bijdragen. 
De komende vier jaar wil zij zich inzetten voor de energietransitie; dat iedereen daaraan kan 
meedoen en verschillen tussen mensen niet groter worden. Zij zal zich ook inzetten voor het 
klimaat in brede zin: biodiversiteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, afval of liever grondstoffen; 
voor voldoende verschillende woningen, zodat iedereen een plek kan vinden; voor goede 
mobiliteit en dat ieder daar zijn keuze in kan maken; voor circulair denken en doen; voor een 
Leusden waar ook de kleinkinderen van haar kinderen fijn kunnen wonen en waar iedereen 
zich een zondagskind kan voelen. 
Zij gaat nu over tot haar stemverklaring. 
Zij vindt het mooi dat in het bestemmingsplan is aangegeven dat er een aarden wal wordt 
gemaakt met beplanting. Kan het college toezeggen dat in de groene ruimte de aarden wal 
in een project wordt ingezet voor meer dan alleen de visuele beleving van de mens, maar dat 
ook wordt gedacht aan klimaatadaptatie en biodiversiteit? Ook het kleine is het waard. 

De voorzitter feliciteert mevrouw Van der Vegte met haar maidenspeech. 

Applaus

Wethouder Van Beurden gaat zijn best doen om te kijken wat met het verzoek van mevrouw 
Van der Vegte kan worden gedaan. Het is een wat ingewikkelde constructie, maar hij begrijpt 
haar oproep. Hij kan biodiversiteit niet letterlijk toezeggen, maar de wal zal een mooie groen-
ecologische bestemming krijgen. 

De voorzitter gaat over tot stemming over het raadsvoorstel en stelt vast dat dit unaniem 
wordt aangenomen. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. in te stemmen met de ruimtelijke ontwikkeling op de percelen Ursulineweg 5a en de 

beide naastgelegen (bedrijfs)percelen;
2. de nota vooroverleg en ambtelijke aanpassingen ontwerp bestemmingsplan 't Spieghel – 

zuidrand Ursulineweg vast te stellen;
3. geen exploitatieplan overeenkomst voor dit bestemmingsplan vast te stellen;

het ontwerpbestemmingsplan 't Spieghel – zuidrand Ursulineweg gewijzigd vast te 
stellen overeenkomstig de nota inspraak en ambtelijke aanpassingen.

Hamerstukken

12. RV L187220 Coördinatieregel Den Treek
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. medewerking te verlenen aan het verzoek van het bestuur Den Treek-Henschoten om 

de coördinatieregeling voor het 'project Treekerweg 5' toe te passen;
2. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming van het 
project Treekerweg 5; het project bestaat uit:
 bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5;
 aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de inrit;
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 verkeersbesluit;
 en overige met het project samenhangende vergunning/besluiten. 

13. RV L184457 Overdracht pand Lisidunalaan 2 Fila Tekna
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
1. geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot de overname van het pand 

Lisidunalaan 2 door de gemeente als gevolg van het beëindigen van het recht van 
opstal;

2. de financiële middelen voor de overname van het pand Lisidunalaan 2 ter hoogte van 
€ 510.000,00 ter beschikking te stellen;

3. begrotingswijziging 2018-1031 vast te stellen. 

15. RV 184302 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) eerste bestuursrapportage
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad:
goedkeuring te verlenen aan de reactie van het college aan de RUD Utrecht om geen 
zienswijze in te dienen op de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 RUD Utrecht. 

16. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
De besluitenlijsten van 12 juli 2018 en 13 september 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 

17.  Sluiting
De voorzitter complimenteert voor de logistiek van vanavond. De vergadering is goed 
verlopen. 
Hij geeft de heer Caarels de gelegenheid een bespiegeling te geven op de raadsvergadering 
van vanavond. Het is niet de bedoeling hem te interrumperen of te reageren. 

De heer Caarels stelt dat de samenwerking niet alleen aan de orde is tijdens een avond als 
vanavond maar ook op andere avonden. Dat heeft hij meegenomen in zijn observaties. Hij 
wil een soort herinnering aan de oude raadsleden bereiken, wat eigenlijk de paradigma's zijn 
en stelt voor ze vanaf nu de 'kernwaarden' te noemen. Dat geeft een veel betere lading aan 
de zeven zaken die bedacht zijn. Hij zou voor de nieuwe raadsleden die zeven kernwaarden 
weer op het netvlies willen hebben. Hij wil bereiken dat de raadsleden aan de hand van die 
kernwaarden naar zichzelf kijken. Hij begreep van de directeur dat ook het ambtelijk 
apparaat in de jaarlijkse beoordeling regelmatig beoordeelt op die kernwaarden. Het 
ambtelijk apparaat is dus al gewend ermee te werken en dat werkt heel goed, dus het kan 
geen kwaad om ze meer op het netvlies te brengen. Hij wil graag bereiken dat de raad ook 
kritischer naar zichzelf kijkt. Wat gebeurt hier? Waarom reageert een raadslid wel of niet? 
Wat hij vaak tegenkomt, zijn de modetermen 'laaghangend fruit' en 'samen aan de lat staan'. 
Dat staat zelfs in het coalitieakkoord. Waar komt dat 'samen aan de lat staan' vandaan? Dat 
heeft Marcel vast bedacht. Marcel heeft het altijd over 'ambities' en 'de lat hoog leggen'. Hij 
dacht dat 'samen aan de lat staan' bij Marcel vandaan zou komen, maar dat is niet zo. Het 
komt uit de oude wereld van de stoomlocomotieven waarbij men samen aan de lat stond en 
daarmee het tempo bepaalden. 
Er zijn nog andere uitdrukkingen waarin het woordje 'lat voorkomt', namelijk 'de lat los 
hebben'. Hij weet niet of de wethouder van Financiën weet wat dat is, maar het betekent 
'krediet hebben'. Een andere uitdrukking is 'aan de latten hangen'. 

Wethouder Vos heeft dat weleens gehad toen hij met skiën op zijn kop in de netten 
terechtkwam. 

Volgens de heer Caarels wordt de term 'samen aan de lat staan' veel gebruikt in het kader 
van de Samenleving Voorop. Er is een raadsvergadering in het voorjaar geweest waarin is 
gezegd dat dat een concept is dat verder moet worden doorgezet. Daarbij moet de raad ook 
naar zichzelf kijken. Hij kijkt daarbij naar die zeven kernwaarden. 
Jan heeft daar de vorige keer heel mooi over geciteerd en voorbeelden gegeven. Hij zal ze 
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niet alle zeven noemen maar het zijn: creativiteit, gebruikmaken van kennis en ervaring, 
sturen op hoofdlijnen, inleven in de ander en verantwoordelijkheid nemen. 
Van het ambtelijk apparaat wordt verwacht te 'sturen op hoofdlijnen' maar misschien mag de 
raad dat ook van zichzelf verwachten. Als hij naar zichzelf kijkt, beoordeelt hij of hij aan het 
sturen is op hoofdlijnen of dat hij te veel of te weinig in details treedt. Allen moeten zich 
voornemen na te denken hoe gedetailleerd de vraagstelling en de beantwoording moet zijn. 
Hij heeft daar vandaag behoorlijk wat verschillen van gezien. 
'Inleven' is niet alleen inleven in de eigen positie, maar ook in de ander. Guus zei in zijn 
prachtige toespraak: "Iedereen heeft zijn eigen mening en allemaal dossierkennis enzovoort. 
En ik doe daar niet aan mee." Alle raadsleden hebben natuurlijk allemaal snel hun eigen 
mening. Dat geldt voor hem ook. Leven raadsleden zich wel voldoende in de standpunten 
van de andere fracties in en laten zij dit ook blijken? Hij ziet dat te weinig. Hij was verrast 
door het aantal complimenten dat het college heeft gekregen. Dat is in het afgelopen halfjaar 
nog niet gebeurd. De raad geeft te weinig complimenten; niet alleen naar het college of de 
ambtenaren, maar ook naar elkaar. Hij hoort continu een herhaling van eigen standpunten. 
Men reageert weinig op elkaar en als men reageert, is dit spitsvondig of ad rem, kortom: de 
ander de loef willen afsteken. Ook daaraan moet iets worden gedaan. 
Carolien heeft aan het begin van de vergadering gezegd dat er om 19.30 uur mensen over 
de vloer zijn geweest, dan hoeft daar niet voor te worden geapplaudisseerd, maar het is voor 
haar wel belangrijk om te melden. Wat doen de raadsleden er dan mee? Hij weet het niet. De 
vorige keer riep zij iets over de winkelsluiting en dan trekt iedereen zijn conclusie en daar 
blijft het dan bij. 
Wat hij krachtig vindt, is als mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Hij zag dat bij Roos, 
die zei dat ze zenuwachtig was, net als Guus. Guus is geen geboren spreker maar alles wat 
hij zei kwam heel goed over. Raadsleden stellen zich veel te weinig kwetsbaar op. Ze weten 
het allemaal veel beter en willen elkaar de loef afsteken. 
Wat hij krachtig vond, was de vergadering vorige week waarin Marijke werd geïnterrumpeerd 
door Albert en Marijke toegaf dat Albert een punt had. Het gebeurt niet zoveel dat men de 
ander gelijk geeft en toegeeft dat je het zelf niet had gezien of er niet aan had gedacht. Hij 
vond dat krachtig. 
John had vorige week goede vragen naar aanleiding van een motie die uiteindelijk door allen 
is goedgekeurd. Hij deed kritisch navraag bij Erik. Het was recht uit het hart, dat John zei: 
"Goed gedaan/goed werk". Hij vond dat opvallend. Dat gebeurt zo weinig in de raad: een 
compliment uitdelen. Vorige week viel hem dat op en vandaag gebeurde het heel veel. 
Hij hoopt dat de raadsleden de kernwaarden weer op het netvlies hebben. Wie ze niet meer 
weet, kan ze opzoeken. Ze zijn bij de directeur beschikbaar in de sheets over het succes van 
de Samenleving Voorop. Hij denkt dat allen nu samen aan de lat gaan om met elkaar en het 
publiek een drankje te drinken, zoals het gebruikelijk is. 

De voorzitter denkt dat de heer Caarels de nodige stof tot bespreken heeft aangeleverd en 
bedankt hem daarvoor. Mevrouw Van den Heuvel zal de volgende keer een beschouwing 
geven van de vergadering. 
Spreker sluit de vergadering om 22.49 uur en nodigt allen van harte uit voor een hapje, 
drankje en praatje in het Werkcafé. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Leusden in de vergadering van 8 
november 2018. 

griffier, voorzitter,

I.Schutte-van der Schans G.J. Bouwmeester

25


	NOTULEN van de op donderdag 27 september 2018 in het Huis van Leusden gehouden vergadering van de raad van de gemeente Leusden

