Besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2018 met uitloop 22 november’18
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
CDA
VVD
GL/PvdA
D'66
CU/SGP
SP

: G.J. Bouwmeester
: I. Schutte – van der Schans
: M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel (8 nov. ‘19), H. van den Heuvel
en A.D.M.J. Kramer
: C.P.W.J. Genders, K. Roskam, H.B. Caarels, H. Lonink
: M.T.M. Sturkenboom, L.K. van der Ham, D.F.F.A. Houtveen en F.G. van der Vegte
: A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. Mülder
: K.E. Pouwels, J. Overweg en W. van Hell
: A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig

: W.G. van Ginkel (22 nov.’18)

Wethouders

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

Bijgaand treft u een puntsgewijze weergave van de beraadslaging, inclusief overzicht van alle moties,
amendementen, toezeggingen en de uitkomst van de besluitvorming. Een integraal verslag, incl.
geïndexeerde geluidsopname staat op het raadsinformatiesysteem: gemeentebestuur.leusden.nl
1.

Opening

2.

RV Benoeming fractievertegenwoordiger
Raadsbesluit:
P. den Hartog te benoemen tot fractievertegenwoordiger.
Stemming:
- de heer P. den Hartog is benoemd met 21 stemmen voor en nul tegen;
raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

3.

Inspraakronde

4.

Actualiteiten
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Ginkel (Guus) – afsluiting Horsterweg en inzet hulpdiensten.
Belt – stand bruggetjes Kuperssingel; kraam voedselbank bij Kerstmarkt Maximaplein;
afsluiting Horsterweg en de buurtbus.
Caarels – Monitoringsysteem Gemeentekas.
Genders – compliment bruggetjes Alandsbeek, Milieustraat: bezoekers wijken uit.
Lonink – bus 509 en ondersteuning reizigers door Syntus.
Tolboom – pin-only beleid in bus en van de gemeente. Wethouder geeft aan dat voor
inwoners die problemen ervaren met het pin-only beleid van Syntus er een oplossing is via
Lariks. Bij het afvalstation kan ook met cash betaald worden, dit staat niet op de site aan
gegeven wordt, omdat pinnen de voorkeur heeft.
Van Eijden – fietspad stopt bij kruispunt. Genders pleit voor verwijderen van bord dat fietsers
attendeert op eindigen van fietspad.
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Overweg – groene raadzaal zou mooi zijn. GBLT-avond was succes, status beantwoording
vragen over differentiatie OZB en duurzaamheid. Brug Horsterweg lang dicht is dit bij
aanbesteding aan de orde geweest. Slechte telefonische bereikbaarheid van het Huis van
Leusden, bezetting panden Biezenkamp
Toezegging wethouder Vos beantwoording over bezetting panden Biezenkamp volgt.



Van der Vegte – bomen kind van de rekening van diverse projecten.
Toezegging wethouder Van Beurden: voortaan middels bomenplan werken.
Houtveen – aanvraag free WIFi, oproep aan de raad voor Sinterklaasactie in Huis van
Leusden. Kinderen kunnen schoentje zetten in raadzaal van 19 – 29 november.
Sturkenboom – mededeling uit de werkgeverscommissie.



5.

Vaststellen agenda
Agendapunt 8 Hamersveldseweg wordt naar voren gehaald ivm grote publieke belangstelling.
Agendapunt 14 Zienswijze Tracébesluit Knooppunt Hoevelaken is toegevoegd.
Moties vreemd 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld.

6.

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

7.

RV Programmabegroting 2019-2022
Raadsbesluit:
de programmabegroting 2019 - 2022 van de algemene dienst gewijzigd vast te stellen
door:
- structureel € 890.000 extra op te nemen voor het sociaal domein;
- ter dekking van het ontstane tekort een stelpost ‘nader te nemen maatregelen ter
dekking van het begrotingstekort’ op te nemen van € 759.000 in 2020, € 728.000
in 2021 en € 659.000 in 2022;
- de bovengenoemde wijzigingen structureel door te voeren in de begroting;
- De dekking van de jaarschijf 2019 als volgt te regelen: € 434.000 ten laste de
reserve Sociaal Domein en € 409.000 ten laste van de algemene reserve;
- De laatste zin van de eerste alinea onder het kopje Bestuurlijke planning en
control uit paragraaf E. Bedrijfsvoering als volgt te wijzigen:
“Het college zal de raad middels de raadswerkgroep Financiële Verantwoording te
verzoeken de randvoorwaarden op te stellen om de bestaande en eventueel
nieuw te ontwikkelen Planning & Control-instrumenten effectiever en efficiënter in
te kunnen zetten”.
Stemming:
- Amendement A.7.1. Passende dekking Sociaal Domein is unaniem aangenomen.
- Amendement A.7.2. Preventieve zorg is verworpen 8v. – 13t.
- Amendement A.7.3. Sturen en verantwoording is aangenomen 18v – 3 t.
Stemverklaring van fractie CU-SGP. Fractie stemt tegen omdat zij van mening is dat
dit onderling geregeld moet worden en niet middels een amendement.
- Amendement A.7.4. Woningbehoefte in Leusden is verworpen 7v – 14t.
- Raadsvoorstel is aangenomen 19v – 2t.
- Motie M.7.1. Fonds duurzaamheidsleningen NOM is verworpen 5v – 16t.
Stemverklaring GL-PvdA. Fractie stemt tegen omdat zij eerst het college de ruimte wil
geven om duurzaamheidsmaatregelen op te pakken.
Toezeggingen:
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Wethouder Van Beurden zegt toe om strekking van Motie M.7.1. mee te nemen in
(regionaal) voorstel financieringsarrangementen en maatschappelijk dashboard. Informatie in
volgende RIB.
Wethouder Vos zegt toe tijdspad grip op besparingen zorg en tijdspad woningbehoefte.
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8.

RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hamersveldseweg 54
Raadsbesluit:
1. de bouw van een appartementengebouw met maximaal 17 appartementen en
commerciële dienstverlening mogelijk te maken op het perceel Hamersveldseweg 54;
2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen;
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 gewijzigd vast te stellen, met
inachtneming van de nota van zienswijzen.
Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe voor dit plangebied in te zetten op aanleg
groen.
Stemming:
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
- Motie 8.1 van SP inzake regie burgerparticipatie is ingetrokken.

14.

Zienswijzen gemeente Leusden op het Ontwerp Tracébesluit reconstructie knooppunt
Hoevelaken
Raadsbesluit:
richting Rijkswaterstaat:
 zijn waardering uit te spreken over het gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit
Reconstructie Knooppunt Hoevelaken (OTB);
 zijn vertrouwen uit te spreken over de nadere uitwerking van de plannen en
kenbaar te maken dat wij met belangstelling uitkijken naar het uiteindelijke
resultaat;
 aan te dringen op het treffen van aanvullende geluidwerende voorzieningen nabij
de oprit naar de A28 richting Zwolle (bij de Hertekop);
 te vragen de kansen op het treffen van (innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen
optimaal te benutten en
 te eisen dat door de aannemerscombinatie uiterste zorgvuldigheid wordt betracht
om verdere verspreiding van de Japanse Duizendknoop te voorkomen. Wij
vinden het onacceptabel dat de grond waarin deze woekerplant is aangetroffen in
of buiten het plangebied wordt hergebruikt. Wij eisen dan ook dat deze grond als
vervuilde grond wordt gekwalificeerd en om die reden wordt gereinigd/ verbrand
om verdere verspreiding te voorkomen.
 Tenslotte doen wij een dringend beroep op u om de betrokkenen, die gronden
verliezen als gevolg van deze reconstructie, niet uitsluitend te compenseren met
geld maar ook de mogelijkheid te bieden hen te compenseren met grond.
Stemming:
- Amendement 14.1 Compensatie agrariërs is gewijzigd aangenomen 17v. – 4t.
Stemverklaring de heer Genders. Fractie VVD stem tegen omdat zij niet willen
afwijken van landelijke regelingen.
Stemverklaring Sturkenboom stemt voor maar vindt het jammer dat deze mogelijkheid
niet voor andere doelgroepen wordt onderzocht.
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

L195003

4

9.

RV Controleprotocol voor de accountantscontrole boekjaar 2018
Raadsbesluit:
het controleprotocol en het normenkader voor het jaar 2018 vast te stellen.
Stemming:
aldus besloten.

10.

RV GGDrU ontwerp begrotingswijziging 2019-1
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2019-1 daarmee in te
stemmen met de actualisatie van de gemeentelijke bijdrage voor pensioen- en sociale
verzekeringspremies en als gevolg daarvan wordt de inwoner- en kindbijdrage
bijgesteld;
2. geen zienswijze in te dienen en toestemming te verlenen aan het college om in
stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU waarmee het
college instemt met het toetreden van de gemeente Vijfheerenlanden.

Stemming:
aldus besloten.
11.

Vaststellen Notulen gemeenteraadsvergadering 27 september 2018
Raadsbesluit:
De notulen zijn conform vastgesteld.

12.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie vreemd 1 CDA, VVD, GL-PvdA, SP over Duurzaamheid in OZB
Verzoekt het college:
- om samen met andere gemeenten in VNG-verband de rijksoverheid te bewegen om
onbedoelde tegenwerking van verduurzaming van woningen en bedrijfspanden door
belastingen, gerelateerd aan de waarde, te bestrijden;
- de raad halfjaarlijks te informeren over de vorderingen en resultaten van deze lobby.
Maidenspeech mevrouw Van den Heuvel (CDA)
Stemming:
- de motie is unaniem aangenomen.
Motie vreemd 2 D66, VVD, SP, CDA, over De Groene Belevenis
Verzoekt het college:
- een evaluatie aan de raad te sturen van de doelstellingen uit 2014, waarbij de
quickscan als basis kan dienen;
- de raad een voorstel te doen ten aanzien van de voortzetting van de relatie tussen
DGB en de gemeente per 2020.
Stemming:
- de motie is aangenomen 14v – 7t.
- Stemverklaring dhr. Genders. Fractie VVD stemt voor omdat het hecht aan een debat
over dit onderwerp.

L195003

5

Motie vreemd 3 SP over ROCOV
Verzoekt het college:
om met het oog op het vervoersplan 2020 de vele klachten in Leusden bij juiste ingangen
onder de aandacht te brengen, waaronder:
- intensief gesprekken te voeren met ROCOV over de vervoersproblematiek van
Leusden;
- in gesprek te gaan met Rover Amersfoort over de vervoersklachten van Leusden;
- de uitkomsten van deze gesprekken te betrekken in de gesprekken met de provincie
Utrecht over het vervoersplan 2020.
Stemming:
- de motie is verworpen 6v – 15t.
Vergadering is geschorst op 9 november 2018 om 00.13 uur.
Vergadering is heropend op 22 november 2018 om 21.30 uur.
12.

Moties vreemd aan de orde van de dag - vervolg
Motie 4 GL-PvdA, SP en VVD over arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen
Verzoekt het college:
- te onderzoeken hoe, binnen het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen de
gemeente Leusden bij toekomstige aanbestedingen de publieke waarden beter en
concreter kan borgen;
- en de raad daarover te informeren.
Stemming:
- de motie is unaniem aangenomen.
Motie 5 GL-PvdA, CDA, ChristenUnie-SGP, VVD, SP en D66 over Kinderpardon
Spreekt de raad uit:
bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en bij de landelijke partijen te pleiten voor
een oplossing voor deze groep kinderen.
Stemming:
- de motie is unaniem aangenomen.
Motie 6 GL-PvdA over Samenlevingsakkoorden
Verzoekt het college:
- de raad te informeren over de wijze waarop de verschillende samenlevingsakkoorden
tot stand komen, waarbij aandacht voor:
o de methodes die gehanteerd worden om tot breed gedragen akkoorden te
komen;
o het duidelijk benoemen van de kaderstellende en controlerende rollen van de
raad in het hele proces;
o het periodiek en zorgvuldig informeren van raad en samenleving;
- na afloop het bereiken van de doelen en de processen waarlangs ze tot stand zijn
gekomen te evalueren. Waarbij ook geëvalueerd wordt of en hoe de akkoorden
hebben bijgedragen aan bestuurlijke vernieuwing.
Stemming:
- de motie is unaniem aangenomen.
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Motie 7 CU-SGP, D66, SP over Proces Samenlevingsakkoorden
Deze motie is ingetrokken.
Motie 8 CU-SGP, D66 en SP over Proces Samenlevingsakkoorden
Deze motie is ingetrokken.
Motie 9 CU-SGP, D66, VVD, CDA, GrL-PvdA en SP Proces Samenlevingsakkoorden
Draagt het college op:
- Een modus te vinden tussen raad en college om snel te kunnen schakelen als
binnen het proces van de totstandkoming van de samenlevingsakkoorden de
kaders aanpassing behoeven.
- Hierover met de raad in gesprek te gaan;
Stemverklaring Genders, VVD stemt voor deze motie. Het is een bijzonder proces en dank
aan de hele raad.
Stemming:
- de motie is unaniem aangenomen.
13.

Sluiting
Spiegelend raadslid Hilde van den Heuvel. Annet Belt volgende raad.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
Van 20 december 2018.

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