
Besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2019

Aanwezig
Voorzitter : G.J. Bouwmeester
Griffier : I. Schutte – van der Schans
CDA : M.G. van Eijden-Smits, 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.T.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 en J. Mülder
CU/SGP : K.E. Pouwels-Koopman, J. Overweg (vanaf 20.25 uur)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
Geen bericht van verhindering ontvangen.
De heer Mülder geeft als spiegelend een beschouwing op de raadsvergadering van 14 maart. 
Volgende keer mw. Van der Vegte.

2. Inspraakronde
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. Actualiteiten
- dhr. Mülder over datalek bij SAVE.
- dhr. Mülder over de tellingen bij de laatste verkiezingen plus de gewenste veranderingen 
voor de komende verkiezingen van 23 mei. 
- mw. Pouwels stelt voor een Uitwisseling over het Huis van Leusden en over de gratis koffie 
in Huis van Leusden. Dit mede naar aanleiding van het gebeuren rond de Rabobank. 
Toezegging Van Beurden na de zomer Uitwisseling over Huis van Leusden. 
- mw. Van Woerdekom namens de raadsrapporteurs RWA/Amfors over jaarrekening. 
Zorgpunt was Vennootschapsbelasting (VPB) bij SW-bedrijven maar dat is geregeld.
- dhr. Genders over scope benchmark resultaten eerder verkrijgen zodat deze integraal 
betrokken kunnen worden bij kadernota en beleidskader.
Burgemeester Bouwmeester: scope wordt toegezonden. College deelt uitkomsten nadat 
college de resultaten met OR heeft kunnen bespreken. 
- mw. Belt over het ontbreken van Leusden-promo in tasje voor Statenleden. 
De heer Vos geeft aan een volgend keer hier aandacht voor te hebben.  
- mw. Belt over betere bereikbaarheid SAVE voor Leusdenaren inzake het datalek. 
Wethouder  Kiel zegt toe dit in de gaten te houden. 
- dhr. Van Ginkel (Guus) verzoekt wethouder Vos om met zijn contact in gesprek te gaan 
inzake het bestemmingsplan Hamersveldseweg 138. 
Wethouder Vos neemt contact op.
- dhr. Sturkenboom over SAVE. 

4.       Vaststellen agenda
Voorstel van orde van de heer Roskam inzake behandeling Parapluplan Cultureel Erfgoed. Hij 
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verzoekt op basis van Artikel 25 lid 4 van de Verordening Raadswerk 2018 de motie als 
eerste te behandelen. Vanwege het zwaarwegende karakter van de motie kan op basis van 
dit artikel de behandeling worden omgedraaid en behandelt de raad de motie als eerste.

Motie vreemd van de fracties CU-SGP SP VVD D66 GrL-PvdA CDA over naleving VN-
Verdrag toegevoegd aan de agenda. 
Motie vreemd van de fracties D66 GrL-PvdA SP inzake budget grote culturele evenementen 
toegevoegd aan de agenda. 
Voor het overige is de agenda vastgesteld. 

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

6. RV Parapluplan Cultureel Erfgoed

Raadsbesluit: 
Op basis van de besluitvorming over motie M.6.1 is het voorstel niet in behandeling 
genomen. 

Motie M.6.1 CU-SGP, VVD, CDA, D66, Grl-PvdA SP over bewoners aan zet bij 
cultureel erfgoed
Vraagt het college om:
1. het raadsvoorstel “Parapluplan Cultureel Erfgoed” terug te nemen, omdat het nog niet 

rijp is voor besluitvorming;
2. de waardenstellingen in overleg met de eigenaren te actualiseren en de lijst te 

beperken tot de meer unieke cultuurhistorische waardevolle objecten;
3. de multi-interpretabele teksten in het concept parapluplan te vervangen door 

eenduidige begrijpelijke teksten; 
4. de eigenaren beter te informeren over de consequenties van de voorgenomen lichte 

bescherming van hun eigendom, het doel en de voordelen beter te communiceren en 
te beperken tot een sloopvergunning;

5. de eigenaren van de objecten uit de MIP-lijst (exclusief de gemeentelijke 
monumenten) te overtuigen dat een lichte bescherming (niet zonder meer mogen 
slopen) nodig is om het cultureel erfgoed in Leusden zo goed mogelijk te beschermen;

6. daarnaast de raad voor de overige panden op de lijst een voorstel te doen dat past 
binnen onze werkwijze van ‘De samenleving voorop’  hoe we het beste kunnen 
omgaan met eigenaren die tegen deze lichte bescherming zijn met als uitgangspunt 
dat we ons cultureel erfgoed willen behouden. 

In verband met de zwaarte van motie M.6.1 is deze als eerste behandeld.

Stemming motie M.6.1: 
De motie is unaniem aangenomen.

Op basis van de besluitvorming over motie M.6.1 is het voorstel Parapluplan Cultureel 
Erfgoed niet in behandeling genomen. 

Toezegging wethouder Van Beurden: informeert de raad via het Presidium over hoe dit 
voorstel in procedure komt. College gaat alle betrokken eigenaren informeren.  

Dhr. Roskam rondt af als voorzitter van het Presidium. Hij legt het verzoek voor aan college 
om het tijdspad tijdig door te geven en de raad goed te informeren over het proces. 
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7. RV Bestemmingsplan Walter van Amersfoortstraat 65 te Achterveld
Raadsbesluit:
1. de bouw van zes appartementen op en in de bestaande bebouwing aan de Walter van 

Amersfoortstraat 65 mogelijk te maken;
2. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
3. het beeldkwaliteitsplan voor deze locatie vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Achterveld 2014, herziening W. van Amersfoortstraat 65 vast te 

stellen.

Stemverklaring van dhr. Dragt wijst op de wijze waarop de stukken ter beschikking zijn 
gesteld aan de raad en pleit voor assertievere manier van verstrekken van informatie.
Burgemeester stelt voor dit probleem voor te leggen aan het Presidium. 

- Aldus besloten. 

8. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 14 maart 2019
De besluitenlijst is conform vastgesteld

9. Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie vreemd 1. van CU-SGP SP VVD D66 GrL-PvdA CDA naleving VN-Verdrag
Verzoekt het college:
- in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein expliciet te verwijzen naar het VN verdrag 

handicap en aan te geven wat de doelen en beoogde resultaten ten aanzien van 
toegankelijkheid en participatie zijn;

- handreikingen uit het Manifest op te pakken en te verwerken in het beleidsplan Sociaal 
Domein;

- jaarlijks hierover aan de raad te rapporteren.

Stemming:
Motie is unaniem aangenomen.

Motie vreemd 2. van D66 GrL-PvdA SP inzake budget grote culturele evenementen
Vraagt het college:
- het niet gebruikte budget uit 2018 van het fonds samenlevingsinitiatieven beschikbaar 

te houden voor een extra bijdrage aan de grote evenementen. Indien er sprake is van 
niet gebruikt budget in  2019, ook dit bedrag beschikbaar te houden voor zo’n bijdrage;

- deze extra budgetten betrekken bij eventuele nieuwe aanvragen voor grote 
evenementen;

- deze extra bijdragen per evenement te maximeren op een bedrag van € 20.000,- per 
jaar;

- bij de evaluatie in 2020 te betrekken of deze werkwijze kan worden voortgezet;
- de raad te informeren over de gedane aanvragen en de toegekende bedragen.

Stemming: 
De motie is verworpen met 9v – 12t.

10. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 6 juni 2019. 

M. de Kloe G.J. Bouwmeester
Plv. griffier voorzitter
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