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Nieuwe woningbouwlocaties na 2025; procesaanpak en planning
De opgave
De Leusdense woningbouwopgave na 2025 heeft volgens de CUP-opdracht Nieuwe 
woningbouwlocaties een omvang van 750 woningen (50 woningen per jaar over een periode 
van 15 jaar). Een aanzienlijk deel van deze 750 woningen zal buiten de rode contour worden 
gerealiseerd, dus in het buitengebied.  De planning stelt dat in 2019 wordt gestart met een 
studie naar mogelijke buitenstedelijke bouwlocaties en dat hiervoor overleg met de provincie 
zal plaatsvinden. In de CUP-opdracht wordt de rol en opvatting van de provincie over 
woningbouwlocaties buiten de rode contour benoemd als risico om ook na 2025 te blijven 
bouwen.

Procesaanpak en planning wordt 1  ste   helft 2020 aan de raad aangeboden  
Wethouder Wim Vos heeft de raad mondeling laten weten dat het dit jaar niet lukt een 
procesaanpak met planning voor de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties aan de raad 
voor te leggen. Deze aanpak met planning zal de raad in de eerste helft van 2020 ontvangen 
om vervolgens samen met betrokken partijen uitvoering te geven aan de CUP-opdracht 
Nieuwe woningbouwlocaties. 
Er wordt al werk verricht maar de volgende redenen zorgen voor een aangepaste planning.
 
Naast de woningbouwopgave voor na 2025 is er een nieuwe opgave ontstaan die met 
urgentie ruimte vraagt in het buitengebied, namelijk de energietransitie in het kader van de 
RES. Ruimte voor zonnevelden en/of windmolens. Hiermee ontstaat een uitdagende 
integrale opgave die ook raakt aan andere gemeentelijke ambities zoals toekomstperspectief 
voor de landbouw en het behoud van de identiteit en aantrekkelijkheid van ons agrarisch 
cultuurlandschap. Deze opgave vraagt om zorgvuldigheid in handelen en goede inhoudelijke 
en procesmatige afstemming waarbij het maatschappelijk belang van voldoende 
woningbouw na 2025 moet worden veiliggesteld. 
Een proces met betrokken partijen over mogelijke nieuwbouwlocaties vraagt om voldoende 
zicht op de bereidheid en de koers van de provincie om bouwen buiten de rode contour toe 
te staan. Op dit moment zit er een slot op bouwen buiten de rode contour. Maar het 
coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur kondigt aan dat de provincie onder 
voorwaarden ruimte wil gaan bieden voor bouwen buiten de rode contour. De Provinciale 
Omgevingsvisie in wording gaat hier waarschijnlijk invulling aan geven. 

Voortgang project Hessenweg
De Hessenweg is volop in uitvoering. Ondernemers en bewoners zien dat het een ingrijpend 
werk is en ervaren een grote impact op het dagelijks leven in het dorp. Er is begrip voor de 
noodzaak van het project en zijn blij met het resultaat waarbij tevens aangegeven wordt dat 
het niet snel genoeg kan gaan. Om gehoor te geven aan die zorg zijn wij in gesprek gegaan 
met de ondernemers van de Hessenweg waarbij zorgen en aandachtspunten zijn 
uitgewisseld. Doel is om de Hessenweg zo snel als mogelijk weer bereikbaar te krijgen. 
Concreet willen we de westzijde, vanaf Stoutenburg tot de Julianaweg, begin december 
(eind week 49) openstellen voor verkeer. De aansluiting van de Julianaweg via Hessenweg 
op de Jan van Arkelweg zal half november reeds vrijgegeven worden. Tijdens de kerstdagen 
zorgt de aannemer ervoor dat de Hessenweg in zijn geheel weer vrij is voor verkeer. Begin 
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2020 gaat de Hessenweg vanaf de Ruurd Visserstraat tot de Helweg (einde werk) in 
uitvoering. Volgens de huidige planning is het werk dan rond juni 2020 gereed. 

Aanleg verkeersdrempel Leusbroekerweg
De afgelopen tijd is er een aantal ernstige ongevallen gebeurd op de kruising van de 
Leusbroekerweg en het fietspad langs het Valleikanaal (ter hoogte van theehuis 
Monchouette). Op dit oversteekpunt zijn (snor)fietsers aangereden door autoverkeer dat 
over de Leusbroekerweg reed. Op deze kruising horen overstekende fietsers voorrang te 
verlenen aan het verkeer op de Leusbroekerweg. En dat gaat niet altijd goed. Een mogelijke 
oorzaak is dat fietsers de snelheid van het naderend autoverkeer verkeerd inschatten. Om 
de ongevallenkans te verlagen wordt direct ten oosten van het fietspad een verkeersdrempel 
in de Leusbroekerweg aangelegd om de snelheid van het autoverkeer op dit kwetsbare punt 
te verlagen. Het voorstel is voorgelegd aan de bewoners van het perceel waar de drempel 
komt te liggen. Deze hebben geen overwegende bezwaren.  

Renovatie U-Blok
In de zomer is met de eigenaren van de twee appartementen in het U-blok 
overeenstemming bereikt over de renovatie van deze appartementen. 
De start van de werkzaamheden was voorzien in september, maar is helaas vertraagd. 
Het was lastig de juiste aannemer te vinden, die op korte termijn zou kunnen starten met de 
uitvoering. 
Inmiddels is opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren. 
De werkzaamheden worden nu ingepland en zo spoedig mogelijk uitgevoerd, mits de 
weersomstandigheden dit toelaten.

Regionaal Economische Agenda
Sinds het voorjaar van 2019 wordt er door verschillende partijen gewerkt aan een Regionaal 
Economische Agenda. Doel hiervan is de verdieping van de samenwerking op economisch 
vlak in de regio Utrecht. De afgelopen tijd is onduidelijkheid ontstaan over het proces dat 
hierbij gevolgd wordt en wie hierover besluiten neemt. In deze raadsinformatiebrief 
informeren wij u over het proces. 

De Regionaal Economische Agenda wordt opgesteld in opdracht van de provincie Utrecht, 
de gemeenten Utrecht, Hilversum en Amersfoort met input van de regio’s U10, Gooi en 
Vechtstreek en Regio Amersfoort. Het document is richtinggevend voor de activiteiten van 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in oprichting. De opdrachtgevers voor de 
Regionaal Economische Agenda dragen financieel bij aan de ROM in oprichting. Deze 
colleges van B&W en raden stellen de agenda dan ook vast. 

Leusden is geen opdrachtgever van de agenda, noch van de ontwikkelingsmaatschappij. 
Leusden heeft echter wel baat bij een stevige regionale samenwerking. Daarom wordt de 
agenda in november 2019 aan de colleges van B&W in de regio Amersfoort aangeboden, ter 
instemming (met uitzondering van Amersfoort, die zoals gezegd de agenda vaststelt). Voor 
de inhoud van de agenda hebben we wel suggesties gedaan. Ook Leusdense bedrijven zijn 
in een eerder stadium uitgenodigd geweest om inhoudelijk mee te denken. In de volgende 
raadsinformatiebrief informeren wij u over de inhoud van de agenda. 
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Buitenreclame – abri’s
Naar aanleiding van een door u gestelde vraag, informeren wij u als volgt:  
Wij hebben tot 1 juli 2026 een overeenkomst met Clear Channel met betrekking tot het 
exploiteren van abri’s en 3 losstaande panelen. Het gaat hier om het reclameformaat van 
2m2. Voor dit formaat heeft Clear Channel gedurende de looptijd van de overeenkomst 
exclusiviteit. Wij staan dit formaat dan ook niet op andere plaatsen toe. Exploitant Clear 
Channel betaalt de gemeente een jaarlijkse afdracht van ruim € 6.500,- . Daarnaast zorgt 
Clear Channel voor het plaatsen van abri’s en het beheer / onderhoud hiervan. Als de 
gemeente geen overeenkomst zou hebben met een buitenreclame-exploitant, zou de 
gemeente zelf moeten investeren in abri’s en het beheer en onderhoud laten verzorgen. Op 
jaarbasis zou dit een kostenpost van circa € 30.000,- bedragen. Tussentijdse beoordeling 
van het contract: de inkomsten uit de overeenkomst zijn marktconform. 
 
Amersfoort is momenteel bezig met een verkenning: de gemeente investeert zelf in abri’s en 
besteedt alleen de exploitatie van de reclame in de abri’s aan. Verkend wordt of dat voor de 
gemeente financieel voordeliger kan uitpakken als gevolg van hogere afdrachten die 
marktpartijen dan wellicht geneigd zijn te betalen. Deze ontwikkeling wordt gevolgd en kan 
mogelijk worden overgenomen in Leusden, als het huidige contract met Clear Channel 
eindigt. 

Integratie van statushouders: Benchmark
Als Gemeente Leusden hebben we deelgenomen aan een landelijke benchmark rondom 
statushouders, uitgevoerd door Divosa. De resultaten hiervan willen we graag me u delen. In 
de bijlage vindt u het volledige rapport .

Wij kunnen zonder meer stellen, dat Leusden het goed doet als het gaat om de toeleiding 
naar werk.Zo blijkt het aantal werkende statushouders substantieel hoger te zijn dan in 
vergelijkbare gemeenten en ook ten opzichte van het gemiddelde.
Dit vertaalt zich in een relatief lager percentage statushouders dat van een bijstandsuitkering 
afhankelijk is.

L198200 3



De maatschappelijke integratie is in deze benchmark niet gemeten. Wel is positief dat de 
weg naar werk relatief goed gevonden wordt. Dit is immers een goede manier om 
geïntegreerd te raken in onze maatschappij en om financiële draagkracht te hebben. Met de 
nieuwe Wet Inburgering in aantocht gaan we komende periode aan de gang met het verder 
versterken van de maatschappelijke begeleiding, samen met onze partners van Lariks, de 
NVA en verschillende maatschappelijke initiatieven.

Benchmark 
Statushouders Leusden.pdf

(Paraplu)bestemmingsplan Cultureel Erfgoed
Begin oktober waren er drie informatieavonden voor de bewoners van de panden die staan 
op de lijst beoogde cultuurhistorische waardevolle objecten (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 8 maart 2018). De avonden zijn georganiseerd om bewoners te 
informeren en reacties op te halen op het nieuwe plan voor het cultureel erfgoed van 
Leusden, nadat de raad in april een motie heeft vastgesteld bij de behandeling van het 
eerdere plan. 

Op de avonden is verteld hoe het college de bescherming van de cultuurhistorische objecten 
in Leusden voor ogen heeft. N.a.v. de motie is een aantal wijzigingen voorgesteld en 
besproken tijdens de informatieavonden. De lijst met panden die beschermd worden bestaat 
alleen nog maar uit zogenaamde M.I.P.-objecten én panden waarover andere afspraken zijn 
gemaakt. Daarnaast zijn ook de regels anders, een sloopvergunning (omgevingsvergunning) 
is alleen nodig als (beschreven) cultuurhistorisch waardevol onderdelen gesloopt worden. 
Hiervoor zijn ook nieuwe beschrijvingen gemaakt, die medio november naar de betreffende 
adressen wordt gestuurd voor een laatste ‘controle’.

Naast de toelichting op het aangepaste plan was er op de avonden ook volop gelegenheid 
om vragen te stellen. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Een overzicht van gestelde vragen 
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en antwoorden (en nog meer achtergrondinformatie en vragen en antwoorden) is terug te 
vinden op de website: www.leusden.nl/parapluplan.

Over het algemeen reageerden de aanwezigen (ongeveer 80 personen) van de avonden 
positief op de uitleg van de voorgestelde planwijzigingen en de nadere toelichting daarop. 
De avonden hebben dan ook geen aanleiding gegeven de ingeslagen koers, naar aanleiding 
van de motie van april, te wijzigen.
De verwachting is dat het (aangepaste) ontwerp(paraplu)bestemmingsplan Cultureel 
Erfgoed Leusden begin december ter inzage gaat.

Doornseweg 13a
In de motie vreemd van 14 maart 2019 is door de raad aan het college gevraagd om actie 
voor aanwijzing tot gemeentelijk monument van het militaire complex aan de Doornseweg 
13a.

Er is contact geweest met de verantwoordelijke onderdelen van Defensie. De 
projectmanagers die dit gedeelte in portefeuille hebben, hebben toegezegd dat de 
betreffende onderdelen de komende jaren niet onder de slopershamer zullen vallen, 
hangende het lopende traject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat het militaire 
erfgoed onderzoekt. 

We hebben een verdergaande brief met garantie gevraagd, deze is nog niet ontvangen. De 
RCE heeft bevestigd dat zij het plan tot aanwijzing van Gemeentelijk Monument een goed 
alternatief vinden. Wij zullen daarom het voorbeschermingstraject verder vervolgen. Omdat 
wij de brief van de RCE interpreteren als een goedvinden vanuit de overheid, hoeft de 
Erfgoedverordening vooralsnog niet te worden aangepast. Over het vervolg wordt u op de 
hoogte gehouden.

LED-lampen voor bijstandsgerechtigden
Er is ons een initiatief aangereikt vanuit een inwoner om het mogelijk te maken dat 
bijstandsgerechtigden tot een bedrag van € 30,- LED- lampen bestellen. 
In de energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing. Immers, 
energie die we niet (meer) gebruiken hoeven we ook niet (duurzaam) op te wekken. 
Investeringen in energiebesparing verdienen zichzelf gelukkig vaak snel terug. Het 
vervangen van gloeilampen door LED-lampen is hier een voorbeeld van; gemiddeld 
genomen verdient een LED-lamp zich in twee jaar terug en gaat deze 15 jaar mee. 

Echter, niet iedereen kan zich de investering in energiebesparende producten, zoals LED-
lampen, permitteren. Voor minima is vaak iedere extra uitgave er één te veel, zelfs als deze 
zich in twee jaar terugverdient. Een van de zorgen van de energietransitie is dan ook die van 
de energie-armoede: mensen die niet in staat zijn om te investeren in energiebesparing en 
opwekking en daardoor op termijn geconfronteerd worden met hogere energiekosten dan 
degenen die deze investeringen wel kunnen doen. Daarom is de actie opgezet om LED-
lampen beschikbaar te stellen aan bijstandsgerechtigden.

Met deze actie realiseren we een concrete energiebesparing van naar schatting 100kWh per 
huishouden. Dat is in totaal 26.500 kWh en 13 ton CO 2-uitstoot en een verlaging van de 
energierekening met € 20 per huishouden jaar.

L198200 5

http://www.leusden.nl/parapluplan


De uitgaven voor de gemeente worden gesteld op € 9.000,- en worden bekostigd uit het 
budget voor energietransitie.

Luierinzameling en recycling
Nog in 2019 wordt een start gemaakt met de gescheiden inzameling van luiers in Leusden. 
De luiers zullen bij een aantal kinderdagverblijven en op de milieustraat worden ingezameld. 
Ook het luierafval van de kinderdagverblijven zelf wordt apart gehouden. De ingezamelde 
luiers worden in eerste instantie nog als restafval verbrand. In AVU verband is er capaciteit 
gereserveerd om bij de eerste uitbreiding van de recyclinginstallatie in Weurt, ook onze 
luiers te gaan recyclen. Van de ingezamelde luiers worden plastic korrels gemaakt en 
biogas.

“Hoe vaak heb ik eigenlijk restafval aangeboden deze maand, en als ik zo door ga, hoeveel 
moet ik dan straks betalen?” 
Deze vraag stellen onze inwoners zich. Daarom geven we inzicht in de stortgeschiedenis. 
Op dit moment wordt er proef gedraaid met een online portal waar inwoners van Leusden 
kunnen inloggen in een beveiligde omgeving om te kunnen zien hoeveel afvalaanbiedingen 
er geregistreerd staan op hun adres. Na de testfase worden onze inwoners geïnformeerd 
over deze service en hoe ze hun account kunnen activeren. Naar verwachting is het online 
portal eind november operationeel.

Seismisch onderzoek naar mogelijkheden geothermie
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen in het toepassen van 
aardwarmte voor het verduurzamen van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor 
bepaalde industrie. In sommige delen van Nederland is echter weinig data en informatie over 
de ondergrond aanwezig. Daarom is Energie Beheer Nederland (EBN) in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken gestart met het programma Seismische Campagne 
Aardwarmte Nederland (SCAN), waarbij onder meer via seismisch onderzoek de structuren 
in de ondergrond in beeld worden gebracht ten behoeve van aardwarmte (geothermie). 
Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de vierde onderzoekslijn die loopt van 
Geldermalsen naar Lelystad en ook Leusden aandoet. Dit onderzoek brengt de potentie van 
aardwarmte langs deze lijn, dus ook in Leusden en omgeving, in beeld. 

Het is aan andere partijen om op basis van deze informatie, te besluiten of zij in aardwarmte 
willen investeren en dit willen exploiteren voor bijv. industrie of een warmtenet. Zo kwam 
onlangs in het nieuws dat er nu al partijen in de regio zijn die consortia vormen en de 
noodzakelijke vergunningen (gaan) aanvragen om naar (diepe) aardwarmte te mogen boren 
en warmtenetten aan te leggen. Dit speelt oa in Soest en Eemnes, waar beide gemeenten al 
eerder bij deze consortia betrokken zijn. Ook de gemeente Amersfoort heeft aangegeven 
belangstelling te hebben voor de mogelijkheden van (ultra)diepe geothermie (UDG) in 
combinatie met warmtenetten. Al deze partijen hebben ook Leusden zowel als 
productielocatie als afzetmarkt in beeld. 
In de richting van de gemeente Amersfoort hebben wij aangegeven dat wij, zodra deze op 
gang komt, graag bij de verkenning naar de mogelijkheden van UDG betrokken willen 
worden. Wij merken daarbij wel op dat UDG een weliswaar veelbelovende techniek lijkt te 
zijn, maar (in tegenstelling tot de suggestie in het nieuws) zeker nog in het beginstadium 
verkeert en naar verwachting in de eerstvolgende jaren nog niet grootschalig inzetbaar zal 
zijn. 
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De marktpartijen in de regio zullen de uitkomsten van het SCAN-onderzoek naar 
verwachting goed kunnen gebruiken om te bepalen of en waar in de regio het kansrijk is 
naar aardwarmte te gaan boren. Wij zullen u van de vervolgstappen rondom de toepassing 
van UDG (sowieso in het kader van de RES) op de hoogte houden. 

Energieakkoord buitengebied
Eind 2018 is met Vallei Horstee een overeenkomst gesloten om verder invulling te geven 
aan het Energieakkoord buitengebied. Het project houdt in dat de Leusdense boeren 
benaderd worden om mee te doen aan een monitoringsproject en dat er gericht aanbod 
wordt gedaan vanuit het project om gezamenlijk maatregelen te nemen, waardoor het 
makkelijker wordt gemaakt en/of het voordeliger wordt om bepaalde maatregelen te nemen. 
Vanuit het project is er ook aandacht voor de verplichte maatregelen die boeren moeten 
nemen wanneer ze meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh stroom gebruiken en voor de 
sanering van asbestdaken. 
Het project focust op de bedrijven met een dierhouderij-tak, waarvan vrijwel alle bedrijven 
mee doen. 
In de ronde bedrijfsbezoeken is onder meer geïnventariseerd waar interesse in bestaat en 
waar knelpunten liggen. Vanuit het project wordt onder andere aanbod ontwikkeld voor 
collectieve inkoop van zonnepanelen en voor asbestverwijdering in combinatie met 
zonnepanelen. 

Sociaal Domein
Samenwerking Participatieraad en Raad voor Cliëntenparticipatie
Eind 2018 is, naar aanleiding van een motie van de raad, de Verordening Participatieraad 
tussentijds geëvalueerd. Eén van de conclusies was dat de samenwerking van de 
Participatieraad met de Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden (RCL) nog aandacht 
behoeft, evenals de communicatie tussen beide raden. Er is toegezegd de raad in deze 
periode te informeren over de voortgang op dit punt.

Zowel Participatieraad als Cliëntenraad geven aan dat de samenwerking procesmatig beter 
verloopt sinds de gemeente een processchema heeft opgesteld over de rolverdeling en 
samenwerking tussen beide partijen. Ook is er een format ontwikkeld dat wordt gebruikt bij 
een adviesaanvraag, waardoor er meer helderheid is over het betrekken van het 
cliëntperspectief van de RCL bij de adviesaanvraag.

De communicatie tussen de raden is verbeterd. Van de mogelijkheid om bij elkaars 
vergaderingen aan te schuiven, wordt gebruik gemaakt. De behoefte blijft om elkaar als 
groep te ontmoeten en te leren kennen. In oktober is een formeel kennismakingsgesprek 
gepland. Informeel wordt door één van de raden gedacht aan een gezamenlijke kerstborrel. 
Met de Cliëntenraad worden afspraken gemaakt over het verbreden van de samenstelling 
van de leden, met meer cliënten op het terrein van Wmo en Jeugdwet.

Deelname Pilot Inspiratieregio Onderwijs
Er zijn vragen gesteld over het al dan niet aansluiten bij het 
onderwijsprogramma/implementatieplan ‘Mét andere ogen’. Regionale 
samenwerkingsverbanden konden zich daarvoor tot half september aanmelden. Wij zagen, 
net als andere gemeenten in onze regio, niet voldoende meerwaarde om ons op te geven 
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voor dit programma waarvoor extra beleidscapaciteit nodig is. Wij onderschrijven het belang 
van een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en werken lokaal en regionaal 
al aan de aangereikte adviezen. Zo hebben we:
 
1. Regionale samenwerkingsafspraken (samenwerkingsagenda) en een Thuiszitterspact.
2. Lokale afspraken over de aansluiting tussen de wijkteams en de scholen; 

ondersteuningsteams per school en integrale leerteams in het basisonderwijs, en 
brugfunctionarissen in het V(S)O en het MBO in verbinding met het VSV programma en 
is er een V(S)O MBO leerteam samen met SWV Eemland.

3. Vernieuwde regionale werkwijze vrijstellingen van de leerplicht (artikel 5 lid a) samen met 
de GGDrU vastgesteld. Hierin wordt het advies van een onafhankelijk arts mede 
gebaseerd op de mogelijkheden die het onderwijs biedt al dan niet in combinatie met 
zorg met als doel om zoveel mogelijk kinderen/jongeren binnen het onderwijs te houden. 

 
Net als de andere regiogemeenten zien wij hiermee voldoende kansen om in het 
onderwijsveld resultaatgericht samen te werken en zien we mooie inhoudelijke 
ontwikkelingen en nieuwe onderwijszorgarrangementen zoals die bijvoorbeeld worden 
onderzocht en ontwikkeld door de breed spectrumaanbieders. De huidige samenwerking 
vraagt maximale inzet van de huidige beleidscapaciteit op het gebied van onderwijs. Het 
college focust zich daarmee op de ingezette lijn in het beleidskader Sociaal Domein en het 
benutten van de mogelijkheden daarvan.

Hulpmiddelen 
De Nationale ombudsman heeft aandacht gevraagd voor klachten van burgers over de 
wachttijd en kwaliteit bij levering, reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen (specifiek 
bij verhuizing). Ook in het BNNVARA-programma Kassa van zaterdag 12 oktober werd 
hieraan aandacht besteedt. 

In de brief van de Nationale ombudsman van 15 oktober jongsleden roept de ombudsman 
de gemeenten op om verantwoordelijkheid te nemen zodra deze problematiek zich binnen 
onze gemeente voordoet: 
1. Neem de klachten serieus en pak ze op
2. Ga het gesprek aan met uw hulpmiddelenleverancier

Aan deze oproep geven wij in Leusden al gehoor: daar waar er problemen zijn pakken wij 
deze al proactief, met onze aanbieders en in overleg met andere gemeenten, op.

Achtergrond
In totaal maken in Nederland 500.000 mensen gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Van 
deze half miljoen gebruikers is het merendeel tevreden over de wijze van levering van hun 
hulpmiddel. Zoals eerder geïnformeerd hebben wij 2 aanbieders voor het 
hulpmiddelencontract: Meyra en Medipoint. Bij implementatie van het huidige contract  
(2018) zagen we wachttijden, en (soms) slechte bereikbaarheid. Op dit moment is dat, na 
een wat mindere zomerperiode bij Meyra door personeelswisselingen, op orde en voldoet de 
dienstverlening aan de afgesproken maximaaltermijnen.  

Op de enquête van Kassa kwamen ruim 800 reacties over dit onderwerp. Uit de enquête 
blijkt dat veel mensen vinden dat ze te lang moeten wachten op een adequaat hulpmiddel en 
niet altijd tevreden zijn over de manier waarop de communicatie hierover verloopt. Voor ons 
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is op dit moment niet te achterhalen of er via Kassa klachten zijn ingediend uit Leusden. 
Maar onze aanbieders (Medipoint en Meyra) zeggen toe zich te buigen over de klachten die 
zij via Kassa aangeleverd krijgen en dat zij, voor zover er een actueel probleem is, daarmee 
vanzelfsprekend aan de slag gaan om tot een passende oplossing te komen. 
Als het over verhuizingen gaat, waarbij het vaak een complexe afstemming is tussen 
gemeenten en aanbieders vanwege de verschillen in toekenningssystematiek (koop/huur, 
regels en organisatievormen), werkt de gemeente Leusden ruimhartig en altijd vanuit het 
cliëntperspectief aan een passende oplossing (overname middelen vorige gemeente, uitstel 
van inleveren middelen tot er een middel door de nieuwe gemeente is geleverd). 

Borging kwaliteit
Wij hebben naast de afstemming met aanbieders op uitvoerend niveau, lokaal gesprekken 
met onze aanbieders en regulier regionaal overleg met aanbieders vanuit 
contractmanagement. Daarnaast sturen wij op de gemaakte dienstverleningsafspraken 
(leveringstermijnen, wachttijden) via maandelijkse rapportages. Daarbij worden we 
ondersteund door adviesbureau Aelmo. 
Als concrete signalen krijgen dat de dienstverlening achter blijft zullen wij dit natuurlijk 
bespreken met de aanbieders.

Leusdens Sportakkoord
Het Leusdens Sportakkoord is er op gericht om zoveel mogelijk Leusdenaren met plezier te 
laten sporten en bewegen. We vertalen het Nationaal Akkoord maar leggen eigen accenten. 
Dat doen we samen met verenigingen, sportaanbieders, bedrijven, scholen en zorg- en  
welzijnsorganisaties. De ambitie is te komen tot een akkoord dat meteen in de praktijk kan 
worden gebracht. Het sportakkoord loopt tot en met 2021. Het moet Leusdenaren in 
beweging zetten. 
Zo bouwen we met onze partners aan een nog krachtiger Leusdense sportsector en maken 
we het voor iedereen mogelijk om op zijn eigen niveau mee te doen aan sporten en 
bewegen.

Het sportakkoord vindt beleidsmatige basis in het beleidskader Sociaal domein, CUP 6.1 
Stimuleren initiatieven sport en welzijn, 3.4 Extra Focus op Jeugd en 3.7 Leusden Fit. 
Het sportakkoord komt tot stand in partnerschap. De gemeente is hierin nadrukkelijk geen 
regisseur.

Leusden Fit
De 5 pijlers van Leusden Fit komen overeen met de thema’s van het Nationaal 
Sportakkoord, namelijk:
 Inclusief sporten en bewegen
 Duurzame sportinfrastructuur
 Vitale sport- en beweegaanbieders
 Positieve sportcultuur
 Vaardig in bewegen
Daarnaast biedt Leusden Fit activiteiten gericht op gezonde en vitale inwoners vanuit het 
Preventieakkoord. Er zijn 7,14 fte buurtsportcoaches beschikbaar voor de uitwerking 
daarvan onder coördinatie van Lariks. In het sportakkoord wordt synergie met Leusden Fit 
benadrukt.

Ambitie
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Er gebeurt al veel. Maar de ambities liggen nog wat hoger. De nadruk komt te liggen op 
moderne, toekomstgerichte, vitale sportverenigingen, op het leggen van stevige 
verbindingen tussen sport en onderwijs, tussen sport en welzijn/volksgezondheid/zorg (het 
sociaal domein)  en tussen sport en het lokale bedrijfsleven.

Begin 2020 zijn de werkgroepen klaar. Voornemen is dat begin maart het concept akkoord 
geformuleerd is. De raad wordt geïnformeerd. Het sportakkoord moet begin april 2020 bij het 
ministerie zijn ingediend. 

Financiën
 Voor het formuleren van het sportakkoord zijn 2 procesbegeleiders aangesteld. Hiervoor 

is  €15.000,- rijkssubsidie ter beschikking gesteld.
 Als het akkoord is ingediend, zal er een uitvoeringsbudget worden toegekend.  Voor 

Leusden geldt dat er tot en met 2021 jaarlijks  €20.000,- beschikbaar is. 
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