Besluitenlijst raadsvergadering 8 maart 2018
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
D'66:
CDA:
VVD:
GL/PvdA:
CU/SGP:

G.J. Bouwmeester
I. Schutte – van der Schans
J.R. Madiol, S.A. den Herder, J. Mulder, J.W. Spijkerman en J.G. van Halderen
B.A. Piersma, M.G. van Eijden – Smits, G.J. Kroeze, W.G. van Ginkel en
W.R. Vos
C.P.W.J. Genders, P.H. Lensselink, K. Roskam en H. Lonink
J.P.O.M. van Herpen, M.T.M. Sturkenboom, M.C.C. Koetsenruijter en F.M.J. Anten
K.E. Pouwels – Koopman, W. van Hell en W.H. van den Brink

Afwezig:

--

Wethouders:

A.J. Dragt, H.A.W. van Beurden en J. Overweg

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.
Vaststellen agenda
Behandeling agendapunt 6 Hessenweg wordt naar voren getrokken.
Stemverklaring heren Van Herpen (punt 9), Sturkenboom (11), Piersma en Mülder (16).
Mw. Koetsenruijter dient een motie vreemd aan de orde in over Plens in Hens. Toegevoegd aan
beraadslaging als agendapunt 18.
Ordevoorstel dhr. Lonink om het Fietsplan niet in stemmen te brengen en het over de verkiezingen
heen te tillen
3.
Inspraakronde
Dhr. Beets spreekt in over de informatievoorziening aan de raad over plannen rondom het gebied
Hamersveldseweg. Hij uit zorg over toekomst en verkwanseling van gebied.
Dhr. Vrijhoef spreekt in over ingekomen stukken. Waarom worden burgers en partijen niet juist
geïnformeerd.
Dhr. Van Merrienboer spreekt in en herinnert de raad aan zijn advies over de wijze waarop inspraak
wordt geregeld in de raadsvergadering.
Dhr. Schouten spreekt in over de herinrichting Hessenweg, deelt speciale klinkers uit en geeft de raad
het advies mee om goed na te denken.
Dhr. De Groot spreekt in over de herinrichting Hessenweg en pleit voor de keuze van asfalt.
4.

Actualiteiten
-

Dhr. Sturkenboom feliciteren dat Leusden weer Fairtrade gemeente is.
Dhr. Sturkenboom roept college een andere rookplek te organiseren dan bij de ingang van het
gemeentehuis. Wethouder Overweg gaat bekijken wat mogelijk is.
Dhr. Van Herpen nodigt iedereen uit om bij het lijsttrekkersdebat aanwezig te zijn.
Dhr. Van Herpen over verkoop aan kinderdagverblijf Wielewagen. Complimenten aan college.
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-

Dhr. Anten over nieuwbouw beschermd wonen bij de vrm. Rabobank.
Dhr. Anten over sluiting jeugdhonk Marcuskerk.
Mw. Van Eijden over Amvb over huishoudelijke hulp en tariefstelling.
Dhr. Kroeze geeft compliment over lichtplan in het Jannadorp.
Dhr. Kroeze over bomenkap en omgang met bezwaarschriften in Achterveld.
Dhr. Spijkerman over persbericht ikc Berkelwijk en Montessorischool die niet mee gaat doen.
Dhr. Van Halderen over maatregelen bij het trapveldje bij Atria.
Dhr. Roskam over plannen beschermd wonen Stichting Aanzien.
Dhr. Roskam over het nieuwe inzamelen, pmd-bakken ondergronds bij Valleistate.
Mw. Koetsenruijter kondigt aan dat op zaterdag 17 maart tijdens de verkiezingsmarkt het
Regenboogakkoord zal worden ondertekend.
Dhr. Overweg over uitspraak Ossensteegje 5 en U-blok.
Dhr. Dragt over VvE van blok H1 unaniem ingestemd met ontwerp en financiering
voorherinrichting Hamershof. Kredietvoorstel fase 2 en 3 volgt in nieuwe raadsperiode.

5.

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

6.

RV Herinrichting Hessenweg in de kern Achterveld i.c.m. vervanging van het hoofdriool
Raadsbesluit na amendement:
1.
in te stemmen met de herinrichting van de Hessenweg, waarbij het door de
Denktank Achterveld gepresenteerde herinrichtingsplan leidend is;
2.
te bepalen, dat de rijbaan binnen het plangebied in (gekleurd)asfalt wordt
uitgevoerd met uitzondering van het gedeelte van Hessenweg nabij de
dorpskerk, dat wordt voorzien van een stille klinkerverharding.
3.
in overleg met direct omwonenden, Denktank en asfaltgroep ten behoeve van
de precieze uitvoering van het gewijzigde besluitpunt 2 nader onderzoek te doen
plaatsvinden;
4.
een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.041.000 en
de werkzaamheden te bekostigen vanuit verschillende in de begroting
aanwezige onderhoudsgelden ad. € 2.412.000 aangevuld met:
- een provinciale subsidie van € 1.130.000;
- een subsidie van het Waterschap Vallei en Veluwe van € 149.000;
- een bijdrage vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter hoogte van
€ 350.000;
5.
hiertoe begrotingswijziging met nummer 2018 - 1013 vast te stellen.
Stemming:
Amendement D66 inzake klinkerverharding nabij de dorpskerk is na wijziging unaniem
aangenomen.
Raadsvoorstel is na beraadslaging unaniem, gewijzigd, aangenomen.

7.

RV Fietsplan Leusden, Goed, Beter, Best
Raadsbesluit:
1. het fietsen als aantrekkelijk alternatief vervoermiddel voor middellange afstanden en
voor recreatief gebruik te stimuleren;
2. daartoe de uitgangspunten van het fietsplan vast te stellen:
a. aan de slag te gaan met de verbeteringen die gebruikers voor de huidige
situatie aangeven;
b. daarbij een uitzondering te maken voor de Hamersveldseweg-zuid,
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Hertenkop;
daarbij de situatie in en rond de Biezenkamp op te pakken na afronding van
het project;
d. middels experimenten en haalbaarheidsonderzoeken langere
termijnontwikkelingen te faciliteren
3. ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen € 450.000 beschikbaar te stellen
en te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen.
4. begrotingswijziging 2018 - 1012 vast te stellen.
c.

Ordevoorstel dhr. Lonink om besluitvorming aan te houden tot nieuwe raadsperiode en nieuwe
raad prioriteiten laten stellen.
Stemming
- Het ordevoorstel VVD is verworpen 9 v – 12 tegen. Voor stemden VVD en CDA; tegen
stemden D66, GrL-PvdA en CU-SGP.
- Het raadsvoorstel is na beraadslaging aangenomen 12v – 9 t. Voor stemden D66, GrL-PvdA
en CU-SGP. Tegen stemden: VVD en CDA.
8.

RV Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’
Raadsbesluit:
1. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van het Knooperf ‘Hoog Achterveld’;
2. de Nota Zienswijzen vast te stellen;
3. het bestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0327.157-0401 gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de Nota
Zienswijzen;
4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast
te stellen.
Stemming:
- Het voorstel is na beraadslaging unaniem aangenomen.
- Toezegging wethouder Overweg om evaluatie zo spoedig mogelijk op te pakken.

9.

RV Aanleg smartstuw bij Stuw Asschat in het Valleikanaal
Raadsbesluit:
1. geen bedenkingen te hebben tegen de aanleg van een zogenaamde smartstuw bij
de bestaande stuw Asschat in het kader van duurzaamheid (energiewinning uit
waterkracht);
2. hiervoor een incidenteel budget van € 60.000 beschikbaar te stellen;
3. begrotingswijziging 2018 – 1014 vast te stellen.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.
- Stemverklaring de heer Van Herpen fractie kan instemmen, ook al is aanleg al aangevangen.

10.

RV Vernieuwing warenmarkt Leusden
Raadsbesluit:
1. geen bedenkingen in te dienen tegen het voornemen om de warenmarkt Leusden te
verzelfstandigen en het voorgenomen Instellingsbesluit Warenmarkt Leusden 2018;
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2. de huidige Marktverordening gemeente Leusden 2010 (vastgesteld op 11 november
2009) en de Verordening marktgelden 2018 (vastgesteld op 14 december 2017) in
te trekken;
3. de begrotingswijziging met nummer 2018-1010 vast te stellen.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.
11.

RV Krediet wifi- en netwerkinfrastructuur en krediet werkplekconcept
Raadsbesluit:
1. een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van de wifi- en
netwerkinfrastructuur om de basisvoorziening voor werkplekken te realiseren en het
hieruit voortvloeiende nadelig saldo ter hoogte van € 30.400 te verwerken in de
begroting;
2. een krediet van in totaal € 321.100 beschikbaar te stellen voor de realisering van
het werkplekconcept waarvan € 229.900 reeds is opgenomen in het Meerjarig
investeringsplan en het hieruit voortvloeiende nadelig saldo van € 29.200 te
verwerken in de begroting;
3. een incidenteel budget ter hoogte van € 32.600 beschikbaar te stellen ten behoeve
van het implementeren van het werkplekconcept en het afboeken van de resterende
boekwaarde van de huidige vaste telefoontoestellen en dit te dekken uit de
algemene reserve, flexibel deel;
4. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging met
nummer 2018-1011.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.
- Stemverklaring van dhr. Sturkenboom fractie is voor het voorstel. Aandachtspunt dat dit
aspect pas in dermate laat stadium naar voren is gekomen.

12.

RV Vaststellen beoordelingscriteria en lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten
Raadsbesluit:
1. in te stemmen met de beoordelingscriteria, zoals gehanteerd door de Rijksdienst
voor het cultureel erfgoed, voor de bepaling van cultuurhistorisch waardevolle
objecten;
2. de op basis van deze criteria opgestelde lijst met objecten te hanteren als
uitgangspunt voor het parapluplan en de cultuurhistorische waardenkaart.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.

13.

RV Aanvraag vangnetuitkering 2017 Participatiewet
Raadsbesluit:
in te stemmen met de verklaring van het college met betrekking tot de analyse van het
financieel tekort Participatiewet 2017 en de bijbehorende maatregelen om dit tekort terug te
dringen, zoals opgenomen in het aanvraagformulier Vangnetuitkering 2017.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.
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14.

RV Afvalverwijdering Utrecht (AVU) conceptbegroting 2019
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept AVU-begroting
2019;
2. kennis te nemen van de verwachte kostenstijging in de verwerking van afval.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.

15.

RV Afvalverwijdering Utrecht (AVU) wijziging gemeenschappelijke regeling
Raadsbesluit:
1. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Concept Gemeenschappelijke
Regeling Afvalverwijdering Utrecht;
2. als gemeenteraad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
(AVU) te treden.
3. het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
AVU vast te stellen.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.

16.

RV Verordening Raadswerk 2018
Raadsbesluit:
de Verordening Raadswerk 2018 vast te stellen.
- Het raadsvoorstel is conform aangenomen.
- Stemverklaring dhr. Piersma, verordening is niet zomaar een hamerstuk. Nieuwe
verordening voorziet in duidelijke afhandeling van moties vreemd aan de orde van de dag.
CDA is blij dat democratisch recht geborgd blijft in de nieuwe verordening.
- Stemverklaring dhr. Mülder, fractie is blij om deze nieuwe regeling na twee jaar voorbereiding
vast te stellen en dankt ieder die steentje heeft bijgedragen aan eindresultaat.

17.

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 1 februari 2018
Raadsbesluit:
de besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

18.

Motie vreemd aan de agenda
Motie GroenLinks/PvdA - Vrije Plens in de HENS
Raadsbesluit:
Verzoekt het college:
 om de zorgen van de Raad over de ontwikkelingen rond het Henschotermeer over
te brengen aan de provincie Utrecht en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en
Woudenberg;
 om in het bijzonder te pleiten voor het zo laagdrempelig mogelijk houden van de
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toegang tot het recreatieterrein Henschotermeer voor alle inkomensgroepen en dat
een entreeheffing (naast betaald parkeren) daarom niet gewenst is;
om geen toestemming te geven tot het plaatsen van een hek om het terrein/meer
vanwege de ecologische waarde van het terrein voor de dieren

Stemming:
- Motie GL/PvdA is verworpen met 4v – 17 t. Voor stemde fractie GrL-PvdA. Tegen
stemden D66, CDA, VVD en CU-SGP.
19.

Sluiting
Aan het slot van de vergadering neemt de gemeenteraad afscheid van hoofdbode Jan
Bergsma. Hij neemt na 34 jaar afscheid van de gemeente Leusden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 28 maart 2018

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