
Besluitenlijst raadsvergadering 12 juli 2018

Aanwezig
Voorzitter : G.J. Bouwmeester (m.u.v. agendapunt 11.)
Griffier : I. Schutte – van der Schans
CDA : M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel en 

  A.D.M.J. Kramer
VVD : C.P.W.J. Genders, K. Roskam, H.B. Caarels, H. Lonink
GL/PvdA : M.Th.M. Sturkenboom, L.K. van der Ham, D.F.F.A. Houtveen en F.G. van der Vegte
D'66 : A.J. Dragt, A. van Woerdekom (m.u.v. agendapunt 11.) en J. Mulder
CU/SGP : K.E. Pouwels, J. Overweg en W. van Hell
SP : A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig : 

Wethouders : 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. Beëdiging fractievertegenwoordiger J.J. van Os - Schipper

3. Inspraakronde

4.       Actualiteiten

Mw. Belt vraagt over beantwoording locaties hangplekken, Horsterbrug, steunpunt voor postbodes bij 
sporthal De Meent en stand van zaken bestuurdersoverleg Provincie-Leusden-Syntus. 
Toezegging: Wethouder Van Beurden zegt toe om de raad per memo te informeren over het 
bestuurdersoverleg Provincie-Leusden inzake Syntus. 
Dhr. Caarels koppelt terug over de eerste bijeenkomst van de regiegroep Samenleving Voorop. Als 
eerste initiatief wordt de raad uitgedaagd om scherp te blijven, door het instellen van het “Spiegelend 
raadslid”. Voorstel is om na iedere raadsvergadering het spiegelend raadslid te laten reflecteren op 
Samenleving Voorop.
Dhr. Genders informeert naar de oplossingen voor de chaos op de milieustraat.
Dhr. Overweg informeert of er een aanvraag is gedaan naar beschikbare middelen Schouten 
Toezegging: wethouder Van Beurden zegt toe de raad na 28 augustus te informeren over de 
aanvragen in Regio Amersfoort-verband naar beschikbare middelen Schouten voor sterke regio’s. 
Dhr. Overweg stelt voor een bijeenkomst te organiseren met GLBT. Mw. Belt en dhr. Overweg willen 
mede-organiseren.
Mw. Houtveen verzoekt burgemeester om Gastvrij Leusden te betrekken bij inburgeringsprogramma. 
Zij roept op om aanwezig te zijn bij de Pridewalk 2018, op 26 juli a.s. om 19.30. 
Mw. Van der Ham heeft vragen n.a.v. het plaatsen zonnepanelen bij Antares en informeert of college 
bekend is met de nadelige gevolgen van de wegreconstructie voor de bijen- en vlindertuin.  
Toezegging: Wethouder Vos zegt toe om met Bijen- en vlindertuin in gesprek te gaan. 
Mw. Van der Ham roept raad op om bekendheid te geven aan Dag van de Democratie op 15 
september. Burgemeester stelt voor om in klein comité te onderzoeken welke activiteiten zich lenen. 

5. Vaststellen agenda
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Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks-PvdA wordt toegevoegd aan de agenda. 
Stemverklaring bij agendapunten 10. Jaarstukken en 11. Loysderhoek. 

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

7. RV Voorjaarsnota 2018

Raadsbesluit:
1. De Voorjaarsnota 2018 vast te stellen, waarbij - met uitzondering van de functies 

“Privacy officer AVG” en “Projectleider 2018-2020” - de voorgestelde extra formatie 
incidenteel voor begrotingsjaar 2018 beschikbaar wordt gesteld en niet voor de jaren 
erna. De tabel op pagina 13. conform onderstaand overzicht te wijzigen, en Tabel A. 
Resultaat voorjaarsnota op pagina 3, de tabel Overhead op pagina 28, en 
Begrotingswijziging nr. 1005 overeenkomstig bij te stellen, [waarbij het resultaat van de 
Voorjaarsnota verbetert met respectievelijk € 225.200 (2019), € 192.700 (2020), 
€ 160.200 (2021) en € 160.200 (2022)]. 

2. het 

voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2018 van € 420.800 te 
onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;

3. de algemene reserve; basisdeel op de weerstandsratio 1,0 te brengen door een storting 
van € 1.039.000 te doen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf;

4. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1005;
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1003, 1004, 1006, 1007, 1015, 1017, 1018, 1019, 

1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1029;
5. het beschikbaar stellen van de volgende (aanvullende) kapitaalkredieten:

- € 360.000 voor Huis van Leusden;
- € 325.000 voor renovatie Milieustraat;
- € 240.500 voor zwembad Octopus;
- €   65.000 voor sporthal Burg. Buiningpark;
- €   19.100 voor smoornetten en doelkussens MHCL;
- € 296.000 voor participatiebroedplaats Achterveld;
- €   15.000 voor inrichting schoolplein MFC Atlas;
- €   25.000 voor dienstauto Boa;

6. het beschikbaar stellen van een budget voor het verstrekken van een geldlening van 
€ 159.000 aan de Digitale stad. 

Toezegging: Burgemeester Bouwmeester zegt toe de raad in de kaderbrief te informeren over 
de onderdelen ziekteverzuim, werkdruk en flexibele schil. 

2018 2019 2020 2021 2022
Informatie analist structureel; dekking deels 

binnen samenwerking 
BLNP

-24.600  -49.200 -49.200 -49.200 -49.200

Privacy officer AVG structureel -20.600 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100
ICT-specialist structureel -38.400 -76.800 -76.800 -76.800 -76.800
Medewerker DIM structureel; dekking 

flexibele schil overhead
0 0 0 0 0

Financieel adviseur structureel; dekking 
flexibele schil overhead

0 0 0 0 0

Hospitality Huis van 
Leusden

incidenteel -32.500 -65.000 -32.500

Projectleider 2018-2020 incidenteel; dekking 
grexen/overeenkomsten

0 0 0

BGT/BAG/BOR/strategisch 
adviseur

structureel 0 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200

-116.100 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100
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Stemming: 
-    Amendement 7.1 CU-SGP, VVD, CDA en D66 inzake formatie incidenteel 2018 is
     aangenomen met 19v.-2 t. Tegen stemde fractie SP. Voor de overige fracties.
-    Amendement 7.2 CU-SGP, VVD, CDA en SP inzake schrappen beslispunt 3. is unaniem
     aangenomen
-    Raadsvoorstel is unaniem gewijzigd aangenomen.

8. RV Wijziging APV Leusden art. 2.79 Woonoverlast

Raadsbesluit:
De Algemene plaatselijke verordening Leusden 2013 als volgt te wijzigen:
I
Aan de APV Leusden 2013 wordt een artikel toegevoegd dat luidt: Artikel 2:79 Woonoverlast 
als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
Artikel 2:79 Woonoverlast

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen 
betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in 
de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor 
dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke 
nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor 
omwonenden wordt veroorzaakt.

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar 
aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen 
geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te 
voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze 
bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf 
aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

II
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Toezegging: Burgemeester Bouwmeester zal de raad periodiek rapporteren over de 
toepassing van art. 2.79 APV.

Stemming:
-      Raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

9. RV Kredietbesluit 2  e   en 3  e   fase Hart van Leusden   

Raadsbesluit:
1. het resterende krediet van € 2.737.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering, 
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plankosten en toezicht van de tweede en derde fase van de herinrichting van het 
openbare gebied als onderdeel van het volledige krediet van € 5.700.000 ten 
behoeve van herinrichting van het openbare gebied van de Hamershof (zoals 
vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 21 september 2017) alsmede de 
aanleg van de verkeersontsluiting van het gebied (zoals vastgesteld in de 
gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2017) en de bijkomende plankosten;

2. begrotingswijziging 2018-1026 vast te stellen.

Toezegging: wethouder Kiel zal raad nader informeren over relatie staatssteun en aankoop 
onroerend goed boven taxatiewaarde. 
Toezegging: wethouder Kiel zal raad het laatste cijfer verstrekken van de kapitaallasten bij de 
schuif-deal, die niet doorging.  

Stemming: 
-     Raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

10. RV Jaarstukken 2017

Raadsbesluit:
1. de jaarstukken 2017 van de Gemeente Leusden vast te stellen. De jaarstukken 

sluiten met een positief resultaat van € 4.387.000;
2. het resultaat van het grondbedrijf (voordeel € 2.114.000) te storten in de algemene 

reserve van het grondbedrijf;
3. een bedrag te reserveren voor specifieke doeleinden zoals genoemd in de 

jaarstukken met een totaalbedrag van € 584.000;
4. het voordeel op het sociaal domein (bedrag van € 692.000) te storten in de reserve 

sociaal domein; 
5. het resterende rekeningoverschot van € 997.000 te storten in de algemene reserve 

(basis deel)
6. de begrotingswijziging 2018-1028 vast te stellen.

Stemming: 
- Stemverklaring dhr. Mülder waarin hij reflecteert op financiële ontwikkelingen. . 
- Stemverklaring dhr. Overweg waarin hij college verzoekt lering te trekken van het tekort 

van  1,1 miljoen op 7 miljoen. 
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

11. RV Bestemmingsplan Leusden-zuid herziening Loysderhoek 

Raadsbesluit:
1. het bestemmingsplan Leusden-zuid te repareren ten behoeve van woningproject 

'Loysderhoek' door regels aan te vullen ten aanzien van parkeren en de positie en 
grootte van de woningen en bijgebouwen;

2. de zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Leusden-zuid, herziening Loysderhoek 
vast te stellen;

3. het bestemmingsplan Leusden-zuid, herziening Loysderhoek ongewijzigd vast te stellen.

Stemming:
- Mw. Van Woerdekom neemt niet deel aan de stemming op basis van artikel. 28 GW. 
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- Stemverklaring dhr. Dragt verklaart dat mevrouw Van Woerdekom niet betrokken was bij 
beraadslaging over dit raadsvoorstel

- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.  

12. RV GBLT ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018

Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 van 
GBLT.

- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

13. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 7 juni 2018

Raadsbesluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

14. Moties vreemd aan de orde

Motie GroenLinks-PvdA, CU-SGP, CDA en SP over huur middensegment. 
Verzoekt het college:

1. de mogelijkheden voor gemeenten om meer huurwoningen in het middensegment 
te realiseren in kaart te brengen voor Leusden;

2. deze mogelijkheden zo snel mogelijk in praktijk te brengen in Leusden;
3. de raad te informeren over de voortgang hierover.

Stemming:
- De motie is unaniem aangenomen. 

15. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 27 september 2018

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