
Gemeente Leusden 

Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019 

Aanwezig 
Voorzitter 
Griffier 
CDA  

WD 
GL/PvdA 
D'66 
CU/SGP 
SP  

Afwezig 

Wethouders  

: G.J. Bouwmeester 
: I. Schutte 
: M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel 
en A.D.M.J. Kramer 

: C.P.W.J.  Genders,  H.S. Caarels, H. Lonink 
: M.T.M. Sturkenboom, L.K. van der Ham, D.F.F.A. Houtveen en F.G. van der Vegte 
A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. Mlder 

: K.E. Pouwels-Koopman, J. Overweg en W. van  Hell  
A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel 

: K. Roskam (met kennisgeving) 

: P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden. Wethouder W.R. Vos. 

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: gemeentebestuudeusden.n1 

1. Opening  
Voorafgaand aan de raadsvergadering reikt burgemeester Bouwmeester de Penning van 
Verdienste uit aan de heer Frits van Breda. De heer Van Breda heeft als verslaggever voor de 
Leusderkrant vele jaren bijgedragen aan een vitale lokale democratie. 

De heer Roskam is met kennisgeving afwezig. 
De heer A. Kramer spreekt de raad toe als spiegelend raadslid, volgende keer  mw.  Pouwels. 

2. Inspraakronde  
De heer De Jong heeft zich gemeld als inspreker bij het onderwerp Hof van Liz. 

3. Actualiteiten  
Dhr. Dragt over gevolgen PAS-uitspraak RvS: welke 33 projecten in Leusden. Om welke twee 
woonprojecten gaat het in bijzonder. 
Dhr. Overweg over Pas uitspraak en gevolgen voor Leusden. 
Dhr. Overweg over MFC Atlas, betrekken scholen in verkeersmaatregelen De Biezenkamp, 
Dhr. Overweg over bereikbaarheid gemeente Leusden.  
Mw.  Belt over hangplekken, dienstrooster Syntus en ontwikkelingen bij Henschotermeer. 
Dhr. Van Ginkel over schuur bij perceel nieuwbouw Horsterweg 
Dhr. Caarels complimenten voor optreden burgemeester in wijk. 
Lonink over Vuelta, hoever is college met de voorbereidingen.  
Mw.  Van den Heuvel en Van der Vegte over ingekomen stukken AVU geen zienswijze. 
Dhr. Sturkenboom over milieurisico van de korrels op kunstgrasvelden. 

Toezegging wethouder Vos: 
Lijst PAS-projecten van de PAS-projecten komt de kant op van de raad. Nog geen uitsluitsel 
over gevolgen. Zodra er meer bekend is wordt raad geïnformeerd. 
Scholen worden betrokken bij evaluatie van de verkeersmaatregelen Biezenkamp. 

Toezegging Bouwmeester: 
Scherper kijken naar rappelsysteem van het klantcontactcentrum. 

4. Vaststellen agenda  
Toegevoegd aan de agenda: 
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- Motie vreemd van SP, VVD, CDA, D66 en GroenLinks-PvdA over Veiligheid en gevoel van  
(on-)veiligheid. 
Agenda verder conform vastgesteld. 

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

6. RV  Eervol ontslag fractievertegenwoordigers  
Raadsbesluit: 

1. de heer W.A. Bakker per 26 september 2019 ontslag te verlenen als 
fractievertegenwoordiger van de fractie van D66; 

2. de heer N. Zelle per 26 september 2019 ontslag te verlenen als fractievertegenwoordiger 
van de fractie van D66; 

3. de heer L.A. Lindhout per 26 september 2019 ontslag te verlenen als 
fractievertegenwoordiger van de fractie van GroenLinks-PvdA 

- Bij acclamatie is het voorstel aangenomen. 

7 	RV  Stedenbouwkundige opzet locatie Lisidunahof — Hof van Liz 
Raadsbesluit: 
geen bedenkingen te geven op de stedenbouwkundig plan 'Hof van Liz' 

Motie 7.1 CDA,  CU-SGP, VVD, SP inzake tweede ontsluiting — aangenomen 13v-7t. 
Vraagt het college: 
Bij de verdere uitwerking van dit plan het gebied zodanig in te richten dat het op termijn mogelijk 
blijft om een tweede ontsluiting te realiseren. 

Motie 7.2  CU-SGP, VVD, CDA veiligheid spelen en wateropvang - aangenomen 13v-7t. 
Vraagt het college: 
om bij de uitwerking van het stedenbouwkundigplan te borgen dat er een volwaardige, veilige 
speelfunctie (in de noordschil ter hoogte van de wadi) wordt opgenomen_ 
Voor alle gebruiksfuncties van de wadi (spelen en wateropvang) de veiligheid van alle gebruikers, 
jong en oud, te garanderen. 

Motie 7.4 D66,  CU-SGP, SP inzake invulling zuidrand — aangenomen 16v-4t. 
Vraagt het college. 

• Met spoed een vervolggesprek met omwonenden betreffende de invulling van de zuidrand 
te organiseren; 

• De visie van de gemeente op de invulling van de zuidrand met de raad te delen; 
• Op termijn in overleg met Beweging 3.0 te gaan over de uitvoering van het parkeerterrein 

aan de Lisidunalaan. 

Stemming  
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

- Stemverklaring  mw.  Van de Vegte: de fractie GroenLinks-PvdA is inhoudelijk niet tegen 
moties, maar zal tegen stemmen omdat zij deze overbodig acht. 

Motie 7.1 is aangenomen 13v-7t.. Voor stemden CDA,  CU-SGP, SP, WE); tegen 
stemden  GL-PvdA en D66. 
Motie 7.2 is aangenomen 13v-7t.. Voor stemden CDA,  CU-SGP, SP, WO; tegen 
stemden  GL-PvdA en D66. 

- Motie 7.3 is verworpen 3v-17t. Voor stemde 066; tegen stemden CDA,  CU-SGP,  GL-
PvdA, SP,  WD..  
Motie 7.4 is aangenomen 16v-4t.. Voor stemden CDA,  CU-SGP, SP, 066, VVD; tegen 
stemde GroenLinks-PvdA. 

- Motie 7.5 is verworpen 3v-17t. Voor stemde 066; tegen stemden de overige fracties. 
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Toezeggingen wethouder Van Beurden: 
Participatieproces moet verbeterd worden. Hij stelt voor om dit samen met wethouder Vos en 
de raad op te pakken. Aanvulling: Burgemeester Bouwmeester stelt voor In de regiegroep het 
proces naar het participatieprotocol te bespreken. 

8. 	RV  Herijking exploitatie zwembad Octopus NV  SRO  
Raadsbesluit: 

1. de financiële gevolgen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen op de 
exploitatielasten pas mee te nemen nadat de aanvullende evaluatie van 2022 met NV  
SRO  heeft plaatsgevonden; 

2. extra middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van het Meer Jarig Vervangingsplan 
Inventaris en voor de afrekening van vervanging inventaris over de periode 2012 t/m 2018 
en deze te dekken uit het "zwembad" budget vernieuwingsinvesteringen; 

3. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2019 onder 
begrotingswijziging met nummer 2019-1028. 

Motie 8.1 GroenLinks-PvdA inzake uitstel evaluatie 
Vraagt het college: 

1. In de jaarrekening 2019 expliciet toe te  lighten  op welke wijze de inventaris en materialen 
tbv Octopus over de periode 2012 t/m 2019 inclusief de investering en afschrijving in de 
w/v rekening en balans van de gemeente zijn opgenomen. 

2. De feitelijke financiële gevolgen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen tav 
Octopus toe te laten komen aan de gemeente; 

3. De genomen duurzaamheidsmaatregelen in het voorjaar 2020 nader toe te lichten en in 
aanloop op de evaluatie periodiek te monitoren 

4. In de aanloop op de evaluatie voorbereidend overleg met NV  SRO  te voeren en de 
mogelijkheden van alternatieve exploitatie niet uit te sluiten. 

Stemming 
Amendement is ingetrokken. 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
Motie 8.1 is unaniem aangenomen. 
Motie 8.2 is ingetrokken. 
Motie 8.3 is ingetrokken. 

9. 	RV  MKC 't Ronde voorbereidingskrediet renovatie/vernieuwbouw  
Raadsbesluit: 
besluit: 

1. in te stemmen met het verzoek van Vereniging Montessori Onderwijs Leusden (VMOL) 
voor de renovatie/vernieuwbouw en uitbreiding met kinderopvang van montessorischool 't 
Ronde tot Montessori Kind Centrum (MKC) 't Ronde; 

2. in te stemmen met de voorgestelde financiële uitgangspunten, waarbij de gemeente 75% 
van het normbedrag van nieuwbouw investeert in de renovatie/vernieuwbouw en de 
voorinvestering voor duurzaam held en kinderopvang wordt doorberekend aan VMOL; 

3. een voorbereidingskrediet van € 134.600 (incl. btw) voor de planuitwerking ter beschikking 
te stellen aan VMOL, die optreedt als bouwheer van het project; 

4. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2019-1033. 

Stemming  
- 	Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

10. 	RV  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan buitengebied, herziening Treekerweq 5 
Raadsbesluit: 
1. de agrarische bestemming om te zetten in wonen met één extra woning; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen; 
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3 het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Treekerweg 5 gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de ambtelijke aanpassingen. 

Aldus besloten. 

11. RV  Eerste Bestuursrapportage 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)  
Raadsbesluit: 
geen zienswijze in te dienen op de ontwerp le Bestuursrapportage 2019 van de RUD Utrecht. 

Aldus besloten. 

12. Vaststellen besluitenliist gemeenteraadsvergaderingen 
De besluitenlijst 10 juli'19 is conform vastgesteld. 
De besluitenlijst 11 juli'19 is conform vastgesteld. 

13. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Mv.13.1 SP, VVD, D66, CDA en  GL-PvdA inzake Veiligheid en gevoel van onveiligheid 
Verzoekt het college: 

• De functie BOA ook expliciet te betrekken in deze strategische personeelsplanning 
• Een voorstel te doen aan de Raad over de wijze waarop doelmatig én doeltreffend 

kan worden gehandhaafd op overlast en hinderlijk gedrag in de winkelcentra (ten 
behoeve van het winkelend publiek, ondernemers en omwonenden) en andere 
locaties in Leusden waar overlast wordt ervaren. 

Stemming: 
De motie is aangenomen 17v-3t. 
Voor stemden SP, VVD, D66, CDA en  GL-PvdA. Tegen stemde  CU-SGP 
Stemverklaring:  
CU-SGP stemt tegen omdat zij een ambitieuze burgemeester zien die 

14. 	Sluiting 
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 7 november 2019. 

— van der Schans 	 G.J. Bouwmeester 
voorzitter 
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