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AVG
In de raad van 7 juni jl. is toegezegd de raad schriftelijk te informeren over de gevolgen van 
de invoering van de AVG voor de bedrijfsvoering van de gemeente Leusden. Vanwege de 
hoeveelheid informatie is dit als bijlage 1 bij deze raadsinformatiebrief opgenomen. 

Resultaten enquête werkdruk/ werkstress
In de Uitwisseling van donderdag 5 juli is een presentatie gehouden over de personele 
knelpunten. Tijdens de presentatie is de toezegging gedaan dat de raad middels de RIB 
geïnformeerd wordt over de resultaten van de enquête werkdruk/ werkstress. 

Naar aanleiding van een mini- enquête van de OR (voorjaar 2018) naar ervaren werkstress 
in de ambtelijke organisatie, is er voldoende aanleiding om gerichter onderzoek te doen aan 
de hand van een vragenlijst van de Arbo- Unie. Door deze vragenlijst één op één af te 
nemen en het gesprek hierover te voeren kan inzichtelijk worden gemaakt waar werkstress 
wordt ervaren, hoe zich dit uit en welke maatregelen genomen kunnen worden om de 
werkstress af te laten nemen. 

De vragenlijst meet de mate van werkgedrevenheid en herstelbehoefte. Hoe hoger de score 
op de herstelbehoefte, hoe langer het duurt voordat iemand hersteld is na het werk. Als 
mensen rood scoren op werkgedrevenheid, worden ze niet erg gedreven door het werk 
(ongunstig en vaak mede oorzaak van werkstress). Als mensen groen scoren worden ze erg 
gedreven door het werk. De score werkgedrevenheid moet afgezet worden tegen de 
herstelbehoefte. Een groene score op werkgedrevenheid en een hoge score op 
herstelbehoefte kan betekenen dat het werk toch te veel vraagt van medewerkers. Een hoge 
werkgedrevenheid kan dus ook nadelen hebben. 

De uitkomsten van de vragenlijsten laten het volgende beeld zien: op werkgedrevenheid 
wordt over het totaal van de organisatie hoog gescoord (81% in het groen). Slechts 1% 
(rood) heeft laag gescoord en 18% scoort  matig (oranje). Op herstelbehoefte scoort 58% 
goed (groen), 25% matig (oranje) en 17% ongunstig (rood).

Totaal werkgedrevenheid

1 2 3

Totaal herstelbehoefte

1 2 3

De oranje en rode scores baren ons zorgen. Met name het hoge percentage oranje/ rood bij 
herstelbehoefte. Met de medewerkers die oranje of rood scoren op één of beide onderdelen 
zijn maatwerkafspraken gemaakt en wordt door de teamleider en door de medewerker de 
vinger aan de pols gehouden. 
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Oplossingen en aanpak
Vanuit de individuele gesprekken zien we ook een meer algemene behoefte waar we op 
inzetten. Zo willen we aandacht voor de werk/ privé balans, inzetten op preventie, en 
(organisatie)ontwikkelingen in tempo en hoeveelheid beter op elkaar afstemmen. 

Vervanging Horsterbrug
Naar aanleiding van de “Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen 
viaducten” van het Ministerie van infrastructuur en Milieu zijn de betonnen kunstwerken in 
Leusden kwalitatief getoetst. Hierbij is geconstateerd dat de verkeersbrug van de 
Horsterweg over het Valleikanaal niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor zwaar 
verkeer en dat de brug moet worden vervangen. 

Medio 2019 wordt er gestart met de reconstructie van de Hessenweg in Achterveld. Het is 
onwenselijk dat er op dat moment ook werkzaamheden aan de Horsterweg plaats vinden. 
Om deze reden is besloten de brug vooruitlopend op het werk in Achterveld nog dit najaar te 
vervangen. Hoewel getracht wordt de uitvoeringsperiode te beperken houdt één en ander in 
dat de Horsterbrug vanaf begin november gedurende 3 maanden niet toegankelijk zal zijn 
voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, fietsers en bromfietsers zullen in deze periode 
gewoon gebruik kunnen blijven maken van de fietsbrug. In overleg met belanghebbenden 
wordt nog bezien hoe de overlast  voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer kan worden 
beperkt. 

Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan 
Ten behoeve van een betere dienstverlening heeft de gemeenteraad besloten een verklaring 
van geen bezwaar af te geven voor de verlening van een omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan (‘het Wabo projectbesluit’, zie raadsvoorstel 154891, 17 februari 
2011). Hierbij is toegezegd dat de raad wordt geïnformeerd wanneer gebruik gemaakt is van 
deze bevoegdheid. Eens per kwartaal wordt een nieuw overzicht gestuurd.

Het college heeft met gebruikmaking van deze bevoegdheid de onderstaande 
omgevingsvergunning(en) in afwijking van het bestemmingsplan verleend (periode 1 januari 
tot 1 juli 2018): 

Naam / adres Beschrijving Datum verleend
Rozengaarde 33 
en 33a

Bouwen van een twee-onder-één-kap woning 27 maart 2018

De verleende omgevingsvergunning(en) zijn ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Princenhof
De kantorenleegstand is in bepaalde gebieden in Leusden relatief hoog, waaronder in 
Princenhof. Deze leegstand tast de kwaliteit en de leefbaarheid van dit gebied aan. Het 
toekomstperspectief van deze panden is laag, waardoor leegstand een structureel probleem 
zal blijven. Zoals aan de raad gemeld op 20 februari van dit jaar heeft het college afgelopen 
december 2017 besloten de ontwikkelprincipes in het document “Princenhof Uitwerking 
kansen-kaders-kwaliteiten” vast te stellen als uitnodigend, richtinggevend en kaderstellend 
beleid voor herontwikkeling van het gebied Princenhof. De ontwikkelprincipes zijn een 
nadere uitwerking van bestaand beleid en bieden initiatiefnemers duidelijkheid over 
gemeentelijke ambitie en uitgangspunten voor herontwikkeling van kantoren naar 
grondgebonden woningbouw. 
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In de raadsexcursie van 22 juni jl. is de ontwikkeling van Princenhof voor een klein gedeelte 
aan de orde gekomen (transformatie Olmenlaan 2 en renovatie park Princenhof). Om uw 
meer inzicht te geven in de kaders en mogelijkheden voor herontwikkeling willen wij u graag 
op een nog nader te bepalen moment eind september/begin oktober nader informeren 
(d.m.v. een korte presentatie en bezoek ter plaatse). U ontvangt hiervoor te zijner tijd een 
uitnodiging.

Collectieve zorgverzekering voor minima (Menzis)
Inwoners van Leusden met een laag inkomen kunnen via zorgverzekeraar Menzis gebruik 
maken van een gemeentelijke collectieve (aanvullende) zorgverzekering voor minima. 
Samen met Menzis zorgen we als gemeente voor een kwalitatief goed zorgpakket tegen een 
lagere premie, zodat minima goed verzekerd kunnen zijn en zij (onverwachte) zorgkosten 
beter kunnen opvangen. In Leusden maken ongeveer 480 inwoners hier gebruik van.

In juni heeft Menzis laten weten het contract met de gemeente Leusden op te zeggen per 1 
januari 2019. Menzis wil zich terugtrekken uit regio’s die niet tot het ‘kernwerkgebied’ van de 
zorgverzekeraar horen en stopt daarom in ruim 30 gemeenten met het bieden van deze 
zorgverzekering.

In reactie op de opzegging van Menzis hebben we een aanvraag ingediend voor uitstel met 
één jaar. Dit hebben we in nauwe samenwerking gedaan met de gemeente Amersfoort, die 
van Menzis dezelfde boodschap heeft gekregen én die via de sociale dienst deze regeling 
voor onze inwoners uitvoert.
Deze aanvraag is toegekend. Inwoners van Leusden kunnen hiermee nog tot 1 januari 2020 
gebruik maken van deze specifieke zorgverzekering.

Dit uitstel geeft de mogelijkheid om tot zorgvuldige besluitvorming te komen in de eerste 
helft van 2019. Daarbij onderzoeken we zowel mogelijkheden om over te stappen naar een 
andere zorgverzekeraar, als alternatieve manieren om mensen met een laag inkomen 
tegemoet te komen in zorgkosten. We zullen in dit proces speciaal aandacht hebben voor 
communicatie richting inwoners en zullen zorgen voor eventuele ondersteuning voor 
inwoners bij het maken van een overstap eind 2019.

Vragen naar aanleiding van onderzoek verplaatsing Bibliotheek
In de raadsvergadering van 12 juli jl is een tweetal vragen gesteld met betrekking tot het 
onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de bibliotheek. Toegezegd is deze vragen 
schriftelijk te beantwoorden. In onderstaande zijn de twee vragen en de antwoorden 
opgenomen.

 Wat was het gecalculeerde tekort op het schuifplan Sport 2000 > Bibliotheek > Smidse? 
Antwoord: Het gecalculeerde eenmalige tekort was € 414.000 (zonder verrekening van 
eventuele BTW effecten). Dit zou leiden tot een structurele last op de begroting ten gevolge 
van afschrijvingen rente  van ruim € 20.000 op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar 
en een rentepercentage van 1,7%.  

Kan het aankopen van vastgoed door de overheid boven de getaxeerde waarde per definitie 
worden aangemerkt als statsteun en zou dat in het geval van aankoop van de panden in ket 
kader van de schuifoperatie ook het geval zijn geweest? 
Antwoord: nee. Als sprake is van een normale onderhandelingssituatie waarbij partijen (al of 
niet op basis van taxaties) tot een vergelijk komen gaat het om regulier economisch 
handelen door een overheidsinstantie en is er dus geen sprake van staatssteun.   
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Hangplek
De jongerenwerker, de politie, de medewerker speelbeleid en de medewerker veiligheid 
vormen samen een werkgroep t.a.v. het realiseren van een hangplek voor jongeren.
Er zijn twee locaties op het oog. Met betrokkenen rondom de locaties worden binnenkort 
gesprekken gevoerd om te kijken in hoeverre deze locaties geschikt te maken zijn voor de 
hangplek. I.v.m. de zomervakantie hebben deze gesprekken nog niet plaatsgevonden.  

Sociaal Domein:
 Ontwikkelingen Hulp bij het Huishouden (HH)

De vraagstukken:
Er ontstaat de komende jaren steeds meer druk op ons budget door:

o Dubbele vergrijzing (er zijn meer ouderen en ze worden ouder), 
o De voorziene invoering van een vaste maximale eigen bijdrage 

Wmo (€ 17,50 per vier weken)
o Verhoging van  de tarieven (indexering vanwege cao verhogingen 

en verhoging loonschaal)
Ons uitgangspunt is dat we de dienstverlening aan inwoners nog beter en 
maatwerkgerichter moeten gaan organiseren: inwoners moeten optimaal 
bediend worden, binnen het daarvoor beschikbare budget. Dit vraagt om keuzes 
en aanpassingen op de huidige systematiek. Daarbij is de speelruimte beperkt 
om te sturen: de wetgever verplicht ons om een reële en eerlijke prijs te betalen 
aan de Thuiszorgorganisatie en een maximale eigen bijdrage toe te passen. 

Hoe spelen we hier op in:  
1. Het college wil een bijdrage leveren aan een goede salariëring en een eerlijke 
bekostiging. Zodoende heeft het college:

o per 1 januari 2018 een indexering op het maatwerk tarief HH 
toegepast  

o met terugwerkende kracht per 1 april 2018 de tarieven van de 
Algemene Voorziening geïndexeerd, waarbij de maximale eigen 
bijdrage voor inwoners  gelijk blijft. 

o gesprekken met de aanbieders gevoerd over de nieuwe 
prijsberekening 

Algemene Voorziening Ondersteuning Thuis en Maatwerkvoorziening HH (per 1 
januari 2019), rekening houdend met: 
o de cao verhogingen van 4% die de branche per 1 oktober 2018 doorvoert
o indexering
o de nieuwe cao functie indelingssystematiek, 
We komen daarmee de aanbieders, die per 1 april 2019 verplicht zijn om 
verhogingen door te betalen aan hun werknemers, eerder tegemoet. 

2. Innovatie en doorontwikkelen van de huishoudelijke hulp via de overlegtafel: 
De huishoudelijke hulp kan in de toekomst alleen betaalbaar blijven als we 
gezamenlijk werken aan innovatie. Op  de eerstkomende overlegtafel zullen we 
dit onderwerp daarom wederom agenderen. We willen vooral inzetten op het 
versterken van de vroegsignalering door thuiszorgmedewerkers.

3. Aanvullend zal het college ook uitwerken of er aanpassingen op de huidige 
systematiek nodig zijn. Ten denken valt aan:
• Aanpassen regels
• Of, en hoe we onze huidige regelingen (Algemene Voorziening HH, HH1 en 
maatwerk HH2) n.a.v. de invoering van het abonnementstarief WMO moeten 
aanpassen (ook in overleg met aanbieders, cliënten en belangenorganisaties en 
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LL2). Op dit moment is nog onzeker of de invoering van de vaste bijdrage  Wmo 
ingaat per 1 januari 2019. Toch is de dekking hiervoor al geregeld in de 
meerjarenraming. 
De gevolgen zijn namelijk flink: met een uniform tarief van € 17,50 euro per vier 
weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-maatwerk voorzieningen zullen de 
uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen toenemen en de inkomsten 
uit de eigen bijdragen afnemen. Het kabinet compenseert voor de helft de 
gederfde inkomsten Eigen Bijdragen, daar komen de meerkosten door een te 
verwachten toename in het gebruik van voorzieningen nog bij. Ten slotte is door 
het lagere eigen bijdrage tarief, de algemene voorziening voor cliënten financieel 
veel minder aantrekkelijk dan het maatwerk (in 2019; in 2020 zal naar het nu 
uitziet ook voor de AV het maximum gelden). Dit zou kunnen leiden tot een 
toename in vraag om maatwerkvoorzieningen. We zullen daarom een keuze 
moeten maken of en hoe we de Algemene voorziening huishoudelijke hulp in de 
toekomst moeten toepassen.

Het lijkt er nu op dat we de aanpassingen kunnen doorvoeren binnen de huidige 
systematiek en contracten. Zodoende zal het voorstel alleen worden voorgelegd 
aan college en de raad worden geïnformeerd. Bij vergaande wijzigingen betreft 
dit een raadsbevoegdheid en komen daar dan natuurlijk bij u op terug middels 
een raadsvoorstel.

 PGB/Grasboom
In januari heeft het bestuur van de Grasboom, een brandbrief aan de 
centrumgemeente Amersfoort gestuurd waarin zij aangaf de huidige zorg (via 
het Persoons Gebonden Budget) niet meer kunnen leveren op basis van het 
nieuwe inkoop- en financieringsbeleid voor Beschermd Wonen, de zogenaamde 
zorgarrangementen. 
 
Dit heeft ertoe geleid dat er een overgangsperiode tot 1 januari 2019 in is 
gesteld. 2018 zouden wij (gemeente Amersfoort, Leusden en Veenendaal, samen 
met  de bewoners en wooninitiatieven) gebruiken om een oplossing te vinden 
voor de aangedragen bezwaren en problemen met als doel om deze waardevolle 
wooninitiatieven niet om te laten vallen.

Dit traject zijn we samen ingegaan. Aanvullend heeft de Grasboom Leusden op 
eigen initiatief voor de zomer nog een brandbrief rondgestuurd. Daar heeft uw 
raad op 7 juni een motie vreemd over ingediend met als dictum: ‘alles in het 
werk stellen om te zorgen dat de Grasboom ook na 1 januari 2019 gecontinueerd 
kan worden en een oplossing presenteren aan de raad in september’

Zodoende nu deze informatie, met de positieve uitkomst van dit structurele 
overleg. 

We constateerden de volgende problemen die opgelost moesten worden:
• Toepassen van arrangementen leidt tot een structurele vermindering in 
uren
• Toekennen van arrangementen kan eigenlijk niet in de PGB vorm
• Wooninitiatieven kunnen niet zonder de aanvullende 
Wooninitiatieventoeslag (WIT)

Oplossing: de hoogte van het PGB budget wordt per 1 januari 2019 vastgesteld; 
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• op basis van de noodzakelijke uren die passend zijn bij de 
ondersteuningsvraag van de bewoner (geen verlaagd 
gemiddelde vanuit een arrangement)

• op basis van het zorginstellingsuurtarief (en niet zoals in de oude 
systematiek enkel op basis van de looncomponent die 
verschuldigd is aan een gecontracteerde aanbieder; daarmee 
kunnen de initiatieven niet de noodzakelijke uren inkopen)

• blijvend aangevuld met een WIT/subsidie* om ook de collectieve 
component (kosten gezamenlijke ruimte, collectieve 
ondersteuning en wooninitiatiefkosten) in te kunnen kopen. 

Door deze indeling, het toepassen van het zorginstellingstarief en de 
aanvullende WIT (of in de toekomst in een subsidievorm), zijn initiatieven in staat 
hun begroting rond te krijgen. Zij zullen dan wel deze indicaties moeten koppelen 
aan de totaal in te zetten ondersteuning/zorg en niet nog aanvullende 
zorg/ondersteuning inkopen bij de aanbieders. 

Onze conclusie, afgestemd en onderschreven door de Grasboom, is dat de 
nieuwe aanpak ‘lump sump’ ook in Leusden gaat werken en dat het initiatief 
gewoon kan blijven doorgaan. De toepassing vraagt wel om een 
nieuwe/aangepaste indicatie. Hiervan zijn de cliënten reeds op de hoogte gesteld 
en deze zullen eind dit jaar plaatsvinden.
 
* Het overleg heeft nog niet geleid tot een concrete subsidie om de WIT te 
vervangen. Daarom is de WIT in 2019 nog gewoon beschikbaar. Op dit moment 
zijn we in gesprek met de ouderinitiatieven EF 5 en Grasboom (projecten) om te 
komen tot subsidieafspraken (die we vervolgens kunnen doorvertaling naar een 
subsidie voor alle PGB BW cliënten).

 Resultaten  Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017
In het voorjaar 2018 is een cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Het 
cliëntervaringsonderzoek bestaat grotendeels uit een wettelijk verplichte 
vragenset. In Leusden is er specifieke aandacht voor het gebruik van de 
algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. Gemeenten worden verplicht de 
uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken jaarlijks verstrekken aan het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gevraagde gegevens 
zijn geüpload en zijn te vinden op  www.waarstaatjegemeente.nl.
Onderstaand volgen enkele feitelijkheden :

- Er is aan 853 cliënten met een Wmo beschikking een vragenlijst gestuurd. 
393 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 46%. 

- Inwoners zijn over het algemeen tevreden over het contact met 
Larikslaan2 . 82% van de respondenten wist goed de weg, 10 procent wist 
dat niet. Men was met name tevreden over de medewerkers van 
Larikslaan2. 

- De cliënten zijn positief over de kwaliteit van de ondersteuning en ervaren 
die als passend.

- 33 % is bekend met de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE-Utrecht 
Gooi&Vecht. 

- -36% van de inwoners krijgen ondersteuning van de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp. 

 
In het coalitie uitvoeringsprogramma (CUP 2018- 2022) sturen we op het 
resultaat van de geboden zorg.  De meerderheid van de respondenten ervaart 
positieve effecten van de ontvangen ondersteuning, hun zelfredzaamheid is 
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toegenomen en ze geven aan dat ze beter “de dingen kunnen doen die ze 
willen”. 77% ervaart een betere kwaliteit van leven dank zij de ondersteuning. 
Een aandachtspunt is, c.q. blijft, de bekendheid met de onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Hoewel Leusden gemiddeld ‘scoort’ ten opzichte van de 
regiogemeenten zal aan die bekendheid blijvend aandacht worden besteed door 
zowel Larikslaan2 als het college. 

 
Aanvraag omgevingsvergunning bouw elf woningen Valleipark en aanvraag 
omgevingsvergunning kappen van zes bomen in Valleipark fase 3B
De gemeenteraad heeft op 6 april 2018 en op 23 juli 2018 een brief gekregen van een 
bewoner uit de Walstro, waarin hij bezwaar maakt tegen de bomenkap en de toekomstige 
bouw van elf woningen in Valleipark fase 3B. In de eerder verzonden antwoordbrief, in 
reactie op de raadsbrief van 6 april, heeft wethouder Van Beurden toegezegd de mensen die 
bezwaar tegen de verleende kapvergunning hadden gemaakt, schriftelijk te informeren over 
de nieuwe aanvraag. Daarbij is gemeld dat de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 
onderdeel kappen tegelijkertijd met de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel bouwen 
voor de elf woningen in fase 3B wordt behandeld.

In de bijgevoegde bewonersbrief, gericht aan de bewoners Walstro en de bewoners van 
Fase 3A in Valleipark, ontvangen de bewoners (belanghebbenden) informatie over de twee 
ingediende aanvragen en informatie over de vergunningprocedure en hoe bezwaar kan 
worden gemaakt.

De projectleider van Valleipark heeft op 14 juni 2018 het verzoek ingediend bij het bevoegd 
gezag, de gemeente Leusden, om de verleende omgevingsvergunning Wabo-2018-015 
onderdeel kappen in te trekken. Op 30 april 2018 is de verleende omgevingsvergunning 
Wabo-2018-015 voor het kappen van enkele bomen ingetrokken.

Aanvraagprocedure omgevingsvergunning onderdeel bouwen
Het bevoegd gezag (van de gemeente Leusden) beslist binnen acht weken na 
ontvangstdatum van de omgevingsvergunning aanvraag bouwen. Een beschikking op grond 
van de Wabo treedt meestal in werking de dag na haar bekendmaking.

Aanvraagprocedure omgevingsvergunning onderdeel kappen
Nadat het bevoegd gezag (van de gemeente Leusden) besloten heeft de 
omgevingsvergunning onderdeel kappen te verlenen, moet nog een periode van minimaal 
zes weken worden gewacht met het daadwerkelijk kappen. In deze periode van zes weken 
kunnen bij de gemeente bezwaren kenbaar worden gemaakt.
Hier zit het verschil tussen de twee procedures. 
Nadat het bevoegd gezag (de gemeente) besloten heeft een omgevingsvergunning 
onderdeel kappen te verlenen moet altijd een periode van minimaal 6 weken worden 
gewacht met het daadwerkelijk kappen.

Steunpunt postbezorgers sporthal De Meent
De gemeente verhuurt een ruimte van circa 40 m2 in de sportaccommodatie Berkelwijk aan 
PostNL als bergruimte voor de postverdeling. De huurovereenkomst is afgesloten in 
september 2016 met een opzegtermijn van 3 maanden. De huurder is daarbij op de hoogte 
gebracht dat het pand waarschijnlijk eind 2017 gesloopt zou gaan worden vanwege de 
ingebruikname van het nieuwe Sportcentrum Buiningpark.
De sportaccommodatie Berkelwijk en de naastgelegen Taalschool zullen uiterlijk zomer van 
2019 daadwerkelijk gesloopt gaan worden om plaats te maken voor het nieuwe Integrale 
Kind Centrum Berkelwijk.
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De huurovereenkomst met PostNL zal tijdig opgezegd worden; de gemeente zal samen met 
PostNL bekijken of elders een andere ruimte voor PostNL beschikbaar is.   

Zonnepanelen op dak Antares
Sinds mei 2018 is de gemeente door de aankoop van sportzaal Antares gedeeltelijk (voor 
12,5%) eigenaar geworden van de gezamenlijke onderdelen van het totale gebouw zoals 
fundering, de hoofddraagconstructie, de gevels, de daken en de ruimtes en 
installatieonderdelen die gezamenlijk gebruikt worden. WSL heeft in het voorjaar van 2018 
aan de gemeente een voorstel voorgelegd voor het op eigen kosten plaatsen van 
zonnepanelen voor hun eigen gebruik. In dit voorstel was het dak van de sportzaal door 
WSL niet meegenomen. Vanuit de gedeeltelijke eigenaarsrol had de gemeente geen 
bezwaar tegen dit voorstel. In de leveringsakte van de sportzaal is dit vastgelegd.
De besluitvorming van de gemeente om ook zonnepanelen te plaatsen was op dat moment 
nog niet zover. Het college is vanuit haar voortrekkersrol met betrekking tot duurzaamheid 
wel van plan om ook zonnepanelen te gaan plaatsen op het nog vrije gedeelte van het dak 
boven de sportzaal.

Er moeten nog verschillende stappen ondernomen worden voordat plaatsing daadwerkelijk 
kan gaan plaatsvinden, zoals:
·         onderzoek naar de constructieve geschiktheid van het dak boven de sportzaal;
·         bepaling van het aantal mogelijke panelen en de te verwachten opbrengst;
·         aanvragen SDE subsidie (oktober 2018);
·         aanvragen van offertes bij leveranciers;
·         collegebesluit investering.

Op zijn vroegst zullen de zonnepanelen  in de zomer van 2019 geplaatst kunnen gaan 
worden.

Het nieuwe inzamelen
Tussenresultaten eerste helft 2018
2018 is het eerste jaar dat de afvalinzameling volledig volgens het Nieuwe inzamelen plaats 
vindt. We maken het makkelijker en aantrekkelijker om grondstoffen aan te bieden. 
Restafval aanbieden wordt juist minder aantrekkelijk gemaakt:

 Per 1 januari 2017 wordt PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
kartonnen drankpakken) bij bewoners in de laagbouw ingezameld met een 
minicontainer aan huis;

 Sinds medio 2017 wordt het restafval in de kernen ingezameld in ondergrondse 
containers;

 Vanaf januari 2018 zijn variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing ingevoerd en 
betalen de inwoners van Leusden per keer dat ze restafval aanbieden.

In onderstaande tabel en grafiek is de ontwikkeling van de ingezamelde hoeveelheid 
restafval, gft, PMD en papier weergegeven in kg per inwoner per jaar. De cijfers voor 2018 
zijn gebaseerd op de inzamelgegevens van de eerste 6 maanden. De door de raad in het 
Grondstoffenplan vastgestelde doelstelling voor 2020, nl niet meer dan 75 kg restafval per 
inwoner per jaar, wordt in 2018 al gehaald!
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Ingezamelde hoeveelheden (kg/inwoner)

201
6

201
7

2018 extrapol

restafval 143 106 71

gft 80 92 103

pmd 9 27 33

papier 63 65 56

De trend die uit deze gegevens zichtbaar 
wordt is dat het aanbod gft een beperkte stijging geeft van 29%, PMD een sterke stijging van 
265% en restafval een sterke daling van 51%. De beperkte daling van papier (11%) staat 
naar verwachting los van Het Nieuwe Inzamelen. De inzameling van papier is sterker 
afhankelijk van fluctuaties door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de terugloop van het 
lezen van kranten en digitalisering.

Bij het beheer van de openbare ruimte wordt gesignaleerd dat er een beperkte toename is 
van illegale afvalontdoening in openbare prullenbakken en via de toegepaste 
zwerfafvalkleppen op de ondergrondse containers. Dit betreft relatief vaak luiers. Met de 
realisatie van een aparte inzamelstructuur voor luiers die voor 2019 gepland staat, 
verwachten we deze lekstroom te verminderen. Daarnaast reageren we waar mogelijk met 
een duidelijk lik-op-stuk beleid op illegale dumpingen. Als de veroorzaker te achterhalen is 
krijgt deze een waarschuwing of een boete.

Variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing
Naast de ingezamelde hoeveelheden zijn ook de aanbiedingen restafval in de ondergrondse 
containers geanalyseerd. Op basis van de aanbiedingen tot en met juni kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden:

 Een zeer ruime meerderheid van de huishoudens (82%) betaalt in 2018 evenveel of 
minder dan het vaste meerpersoonstarief van 2017.

 18% van de huishoudens gaat meer betalen dan in 2017, omdat zij meer restafval 
aanbieden.

 Er is een groep van 500 huishoudens die meer dan € 100 euro aan variabel tarief 
gaat betalen, waarvan 84 huishoudens meer dan € 200 gaan betalen. Verwacht mag 
worden dat er in deze groep overlap zit met de mensen die financieel 
gecompenseerd worden voor het afval dat door medische oorzaak ontstaat. 

De gemiddelde afvalstoffenheffing op basis van de aanbiedingen in de ondergrondse 
containers bedraagt € 34 aan variabel tarief en € 145 aan vastrecht. Gemiddeld betaalt men 
€ 16 minder dan in 2017. Hier zijn de aanbiedingen minicontainers van de circa 800 
huishoudens in het buitengebied nog niet in betrokken.

Verwachte ontwikkeling van de kosten
In de kostenontwikkeling van de gemeentelijke afvalinzameling en afvalverwerking spelen 
naast de vastliggende kapitaalslasten vooral de kosten voor inzameling, kosten voor 
verwerking en de te ontvangen vergoedingen van het bedrijfsleven voor de inzameling van 
PMD. Hier valt het volgende over te zeggen:

 De kosten voor inzameling dalen per 1 januari 2019 door een gunstig verlopen 
aanbesteding, verwacht effect circa € 10 per huishouden. Overigens is dit ook een 
gevolg van Het Nieuwe Inzamelen, de optimalisaties in de inzameling betalen zich in 
het nieuwe contract uit. 

 De kosten voor verwerking van restafval dalen door een lager tonnage. De kosten 
voor de verwerking  van gft stijgen door een hoger tonnage. De stijging van het 
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tonnage gft is kleiner dan de daling van het restafval, bovendien is het 
verwerkingstarief voor gft lager dan voor restafval. Dientengevolge dalen de 
verwerkingskosten, verwacht effect circa € 5 per huishouden. (reeds in 2018 
gerealiseerd)

 De toename van het tonnage PMD leidt tot zowel een toename in de kosten van 
inzameling, sortering en vermarkting, als een toename van de daarvoor ontvangen 
vergoedingen. Deze houden gelijke tred. 

Door het sterk sturende effect van de variabele tarieven, is een deel van dit voordeel al in 
2018 bij de inwoners gevallen, zij betalen immers gemiddeld circa € 14  minder dan in 2017.
Bij de tariefvoorstellen voor de afvalstoffenheffing 2019, die in de raad van december 
worden behandeld, zullen de laatst beschikbare gegevens over 2018 worden betrokken. 

Evaluatie Het Nieuwe Inzamelen
In de eerste helft van 2019 wordt Het Nieuwe Inzamelen, zoals voorgesteld in het CUP, 
geëvalueerd. Dan wordt ook de mogelijkheid bekeken om, gezien de eerdere doelrealisatie, 
de doelen voor 2020 en verder aan te scherpen.

Communicatie
In september krijgen de inwoners een brief van het GBLT met inzicht in hun persoonlijk 
stortgedrag. Bij de brief wordt een bijlage gevoegd met aanvullende informatie. Parallel 
wordt middels lokale en sociale media de brief aangekondigd en aandacht gegeven aan de 
resultaten tot van Het Nieuwe Inzamelen. Daarnaast zal er nog dit jaar extra aandacht 
gevraagd worden voor de scheidingsregels van PMD.

Toegangssysteem milieustraat 't Spiegel
Onderdeel van het Nieuwe Inzamelen was ook de realisatie van een toegangssysteem voor 
't Spiegel, waarmee de betaling van grofvuilstromen geautomatiseerd kan worden 
afgehandeld. Dit systeem is in april in gebruik genomen. In eerste instantie was het systeem 
voor zowel de gebruikers als voor het personeel van de milieustraat even wennen. Tevens 
waren er ook wat kinderziektes. Nu, na enkele maanden gebruik, zijn de meeste problemen 
verholpen.

Doordat bezoekers het rode stoplicht bij de weegbrug negeerden ontstond vertraging omdat 
de voorgaande weging dan niet kon worden afgewerkt. Dit is verholpen door het plaatsen 
van twee extra slagbomen voor de weegbruggen. 
De instellingen van de beide wegbruggen zijn verbeterd waardoor minder storingen 
optreden.
De betaalzuil accepteert niet alle betaalpassen. Waar dit door wordt veroorzaakt is nog niet 
bekend. Door gebruik te maken van een mobiel pin-apparaat wordt dit steeds zo snel 
mogelijk opgelost. Bekeken wordt of dit op drukke dagen nog sneller opgelost kan worden 
door iemand stand by te hebben.
Met 150 tot 230 bezoekers per dag lukt het met de genomen maatregelen over het 
algemeen om de wachttijden beperkt te houden. We houden de vinger aan de pols en 
mochten de wachttijden de komende maanden toch weer oplopen, zullen we hierop zo 
adequaat mogelijk reageren.

Parapluplan Erfgoed
Er is een paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed in voorbereiding. In oktober zal dit plan 
in ontwerp ter inzage worden gelegd en aan u voorgelegd ter besluitvorming in een 
vergadering in het eerste kwartaal 2019. 
U heeft in maart 2018 een besluit genomen over de objecten die op de cultuurhistorische 
waardenkaart worden opgenomen volgens criteria die de Rijksdienst voor het Cultureel 
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Erfgoed hanteert. Deze waardenkaart dient als onderlegger voor het voornoemde 
parapluplan.
Voorafgaand aan de ter inzagelegging vindt er een inloopavond voor bewoners en 
eigenaren van de objecten plaats om het proces en de regels uit te leggen.

Knooperf Hoog Achterveld 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’ is geen beroep ingesteld. Dit 
houdt in dat het plan met ingang van 13 juni 2018 onherroepelijk is.
Binnenkort wordt de grond door de provincie overgedragen aan initiatiefnemers. Zodra de 
grond is overgedragen kunnen de eigenaren van het knooperf een aanvraag 
omgevingsvergunning indienen voor de uitvoering van hun plannen.

Bijlagen:

1. AVG
2. Bewonersbrief Valleipark
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