
Overzicht amendementen en moties bij kaderbrief, volgorde binnenkomst; nog niet in volgorde behandeling

Amend
.
Nr.

Indiener
s

Onderwer
p

Dictum

Bijzonderh
eden/
advies 
college 

Status 
(in GO, 
ingediend, 
uitkomst 
stemming

A.1 GL-
PvdA, 
CU-SGP

Hospitality 
Leusden

Ondergetekenden stellen voor beslispunt 2 als volgt te wijzigen:  

2. in te stemmen met de voorgestelde structurele en incidentele formatie-uitbreidingen, met 
inachtneming van de inhuur van Hospitality group voor maximaal 1 jaar (2019). 

Pagina 8 van de Kaderbrief 2019 luidt dan : “We gaan uit van 2 dagen inhuur per week door 
Hospitality group voor maximaal 1 jaar. Daar zijn de kosten voor 2019 á € 65.000 op gebaseerd.”

Pagina 9 van de Kaderbrief 2019 luidt dan: 
(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
Informatie analist 0 49,2 49,2 49,2 49,2
ICT-specialist 0 76,8 76,8 76,8 76,8
Medewerker Documentatie informatie management 0 51,2 51,2 51,2 51,2
- dekking flexibele schil 0 -51,2 -51,2 -51,2 -51,2
Financieel adviseur 0 73,0 73,0 73,0 73,0
- dekking flexibele schil 0 -73,0 -73,0 -73,0 -73,0
NGT/BAG/BOR/strategisch adviseur 0 34,2 34,2 34,2 34,2
Hospitality Huis van Leusden 0 65,0            - - -
Totaal 0 225,2    160,2 160,2 160,2

In GO

A.2 CU-SGP Stelpost 
slimmere 
zorg 
Sociaal 
Domein

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 1a van het raadsbesluit als volgt aan te vullen:

1.a    ..., waarbij het dekkingsvoorstel ‘Slimmere zorg Sociaal Domein’ voor de jaren 2019 en 2020 
komt te vervallen en pas vanaf 2021 wordt ingeboekt voor € 120.000 vv cf kaderbrief.  Dit voor 2019 
en 2020 te dekken uit het meerjarenbegrotingsoverschot.

In Go
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Motie
Nr.

Indieners Onderwerp Dictum

Bijzonderh
eden
/advies
college

Status 
(in GO, 
ingediend, 
uitkomst 
stemming
)

M.1 CU-SGP, 
VVD

Sturingsinfo
rmatie 
m.b.t. 
formatie 
gemeentelij
k apparaat

Draagt het college op:

 de raad te voorzien van informatie waarmee hij kan sturen op de balans tussen prestatie-
indicatoren, kosten en risico’s ten aanzien van de formatie;

 in deze informatie onderscheid te maken in de verschillende taakvelden en onderscheid te 
maken tussen wettelijke taken, vastgesteld beleid en ambities; 

 kortom, de raad een strategische personeelsplanning voor te leggen;
 deze sturingsinformatie ter beschikking te stellen vóór het kerstreces van 2018

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.2 D66 afschaffen 
hondenbela
sting

Roept het college op om:

• voorbereidingen te treffen om de hondenbelasting vanaf 2019 af te schaffen;
• de ontbrekende inkomsten te compenseren uit de OZB-tarieven voor woonhuizen

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.3 D66 SP Instellen 
van een 
Cultuurfond
s

Roept het college op om:

• in samenwerking met de cultuurorganisaties in Leusden te komen tot de oprichting van een 
cultuurwerkgroep of commissie, die tot taak heeft de criteria te formuleren waarbinnen organisaties 
en manifestaties, die culturele uitingen in brede zin bevorderen, in aanmerking kunnen komen voor 
financiële ondersteuning;
• de commissie of werkgroep tevens als taak mee te geven om jaarlijks te komen tot een voorstel 
voor financiële bijdragen en hierover te rapporteren aan de gemeenteraad;
• een cultuurfonds in te stellen ter grootte van € 50.000,- , waarmee culturele manifestaties in 
Leusden in brede zin kunnen worden ondersteund;
• de dekking voor het cultuurfonds deels te financieren uit het fonds Samenlevingsinitiatieven 
en deels uit de algemene middelen

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO



Overzicht amendementen en moties bij kaderbrief, volgorde binnenkomst; nog niet in volgorde behandeling
M.4 SP onderzoek 

herinvoeren 
zwemlesse
n in het 
basisonder
wijs

Verzoekt het college:
 de mogelijkheden te onderzoeken om het schoolzwemmen vanaf groep 3 en 4 in het 

basisonderwijs weer terug in te voeren. Hiervoor contact te leggen met gemeenten die het 
schoolzwemmen (opnieuw) hebben ingevoerd en de ervaring van deze gemeenten slim te 
gebruiken;

 om mee te nemen in het onderzoek of er met ingang van schooljaar 2019-2020 een pilot 
kan worden gestart met een beperkt aantal scholen;

 te onderzoeken of deelnemende scholen ontlast kunnen worden door de inzet van 
vakkrachten en vrijwilligers bij vervoer en begeleiding van de kinderen;

 de middelen voor dit onderzoek beschikbaar te stellen uit het budget lokale 
gezondheidszorg en indien dit budget niet toereikend is (afhankelijk van de hoogte van het 
benodigde onderzoeksbudget) te dekken ten laste van de algemene reserve flexibel deel

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.5 SP Geen lobby 
publieke 
openstelling 
Leusderhei
de

Verzoekt het college:

 te stoppen met de lobby voor de publieke openstelling van de Leusderheide. 
 te onderzoeken samen met bovengenoemde partijen, hoe in beperkte mate, onder 

begeleiding, excursies en dergelijke op de Leusderhei mogelijk zijn

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.6 SP Veilige en 
toegankelijk
e 
buitenruimt
e

Verzoekt het college:

 samen met de ouderenorganisaties en de Duwgroep een schouw door de gehele gemeente 
Leusden te maken en op basis daarvan met een uitvoerbaar plan te komen voor een veilige 
en toegankelijke buitenruimte voor 2019 en volgend;

 hiervoor de financiële gevolgen in kaart te brengen, zodat de raad hier een afweging in kan 
maken;

 en daarna zo spoedig mogelijk te starten met plaatsing van veilige bankjes, het herstellen 
van voetpaden en het plaatsen van deugdelijke leuningen

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.7 SP Strooien en 
vegen in 
wijken en 
op 
voetpaden

Verzoekt het college:

 te onderzoeken hoe het strooi- en veegbeleid vanaf deze winter 2018-2019 kan worden 
aangepast zodat de voetpaden beloopbaar zijn, de straten in de wijken geveegd en zodat er 
op alle wegen gestrooid worden tijdens winterse perikelen;

 hiervoor de financiële gevolgen in kaart te brengen, zodat de raad hier een afweging in kan 
maken

In GO
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en gaat over tot de orde van de dag.
M.8 SP Bus terug in 

alle wijken
Verzoekt het college:

 te laten zien dat de gemeente Leusden de bevolking serieus neemt ten aanzien van goed 
en bereikbaar openbaar vervoer in heel Leusden;

 als gemeente Leusden het noodzakelijke budget ter beschikking te stellen en het door de 
gemeente zelf ontwikkelde alternatief (twee keer per uur de oude lijn 77 ) als meerwerk in te 
kopen bij Syntus;

 de dekking te halen uit de in het CUP geraamde gelden voor het infrastructurele 
investeringsprogramma (CUP onderdeel 5.1b). 

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.9 CDA, 
CU-SGP, 
SP, GL-
PvdA

Manifest 
“Oog voor 
elkaar”

Verzoekt het college:
 het “manifest oog voor elkaar” of de intentie van het manifest onderdeel van de aanpak 

verward gedrag te laten zijn;
 de komende jaren de samenleving informeert over omgaan met verward gedrag en 

scholingsmogelijkheden onder de aandacht brengt;
 de raad jaarlijks informeert op welke manieren de samenleving meegenomen is in de 

aanpak verward gedrag

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO

M.10 CU-SGP, 
D66

Gebiedsvisi
e omgeving 
sporthal ‘De 
Korf’

Draagt het college op:
 een gebiedsvisie op te stellen voor de omgeving van MFA De Korf en zo mogelijk nieuwe 

varianten te ontwikkelen op basis van:
o nieuwbouw van sporthal De Korf op een andere plek buiten het centrum rekening 

houdend met het gebruik van de sporthal door de scholen;
o realiseren van een cultuurplein in de omgeving van MFA De Korf;
o herontwikkeling van de ruimte tussen Het huis van Leusden en MFA De Korf waar o.a. 

de parkeervoorziening staat;
o de leegstaande panden in de omgeving van MFA De Korf te betrekken bij de 

herontwikkeling.
 De belanghebbende (sociaal) ondernemers te betrekken bij dit proces en de kennis en kunde 

van de samenleving hierbij te betrekken;
 de raad een voorstel voor te leggen, rekening houdend met voorgaande punten, in de raad van 

31 januari 2019; 

In GO



Overzicht amendementen en moties bij kaderbrief, volgorde binnenkomst; nog niet in volgorde behandeling
 de vloer van MFA De Korf op korte termijn te herstellen en de kosten te verhalen op de partij die 

verantwoordelijk is voor de gemaakte fouten
en gaat over tot de orde van de dag.

M.11 GL-PvdA, 
CU-SGP

Duurzame 
bovenwijkse 
voorziening
en

Verzoekt het college:
 in de nota aan te geven hoe de voorzieningen klimaatrobuust gemaakt kunnen worden;
 hierbij de aspecten hitte, waterkwantiteit en waterkwaliteit, biodiversiteit ten minste 

meeneemt;
 de uitkomsten van de hittestresstest hierbij te betrekken;
 de kosten hiervoor op te nemen in de nota

en gaat over tot de orde van de dag.

In GO


