
ERRATUM teksten programmabegroting 2020

Naar aanleiding van Informatieronde 17 oktober 2019.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in de begrotingsapp en in de pdf van de programmabegroting:

Domein Bestuur

Bij algemene tekst:

Oud tekst: “Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Vooruit, dienstverlening, samenwerking 
en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:”

Nieuwe tekst: “Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, publieksdienstverlening, 
samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met 
doelstellingen:”

Bij ambitie:

Oude tekst: “Ambitie Samen Vooruit
Wij, de Gemeente Leusden zijn van en voor de inwoners, ondernemingen, organisaties en stakeholders. We regelen het 
vooral samen waar het kan en pakken onze rol en verantwoordelijk waar het moet!
Met onze nieuwe missie Samen Vooruit gaan we nieuwe stappen zetten naar een moderne en eigentijdse gemeentelijke 
dienstverlener.

Nieuwe tekst: “Ambitie Samenleving Voorop
Wij, de Gemeente Leusden, zijn van en voor de inwoners, ondernemingen, organisaties en andere betrokkenen. We regelen 
het vooral samen waar het kan en pakken onze rol en verantwoordelijk waar het moet!
Met Samenleving Voorop gaan we verdere stappen zetten naar een moderne en eigentijdse gemeentelijke dienstverlening.

Bij programmaonderdeel Samenleving Voorop:

Oude tekst: “Samen Vooruit”

Nieuwe tekst: “Samenleving Voorop”.

Bij ambitie Samenleving Voorop: 

Oude tekst:  “Met onze nieuwe missie Samen Vooruit die is ontwikkeld, gaan we nieuwe stappen zetten naar een moderne 
en eigentijdse gemeentelijke dienstverlener”

Nieuwe tekst: “Met Samenleving Voorop gaan we verdere stappen zetten naar een moderne en eigentijdse gemeentelijke 
dienstverlening.”

Bij context en achtergrond: 

Oude tekst: “De samenleving verandert snel, de gemeente Leusden verandert mee. Het is een tijd van verdere 
individualisering en digitalisering, maar ook een tijd van samen met de inwoners optrekken in initiatieven en projecten. Dit 
betekent een andere rol voor het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat. De manier waarop de gemeente haar 
diensten verleent en opgaven en opdrachten oppakt moet hierin meebewegen. De gemeente Leusden wil in verbinding 
met haar inwoners, partners, ondernemers en stakeholders, vanuit goed vakmanschap, vernieuwend werken zodat onze 
inwoners vertrouwen hebben en houden in de dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening moet worden gezien in de 
breedste zin. Vanuit deze context is het zaak om de samenleving centraal te stellen en samen te werken waar dat effectief 
en efficiënt is. “Samenwerking is het sleutelwoord.””



Nieuwe tekst: “De samenleving verandert snel, de gemeente Leusden verandert mee. In de ontwikkeling van Samenleving 
Voorop zien we dat het samen aan de lat staan in deze tijd centraal staat. We hebben vanuit de ontwikkeling Samenleving 
Voorop ervaren dat er tal van initiatieven zijn die zonder de gemeente tot mooie resultaten komen. Ook hebben we gezien 
dat faciliteren werkt. Het aanmoedigen van initiatieven die zonder hulp van de grond komen en het zetje geven waar dat 
nodig en mogelijk is blijven we doen. De verdere ontwikkeling zit in de aanpak van maatschappelijke problemen. Als 
gemeente kunnen we de maatschappelijke problemen niet alleen aanpakken of oplossen. De manier waarop de gemeente 
haar diensten verleent en opgaven en opdrachten oppakt moet hierin meebewegen. De gemeente Leusden wil in 
verbinding met haar inwoners, partners, ondernemers en stakeholders, vanuit goed vakmanschap, vernieuwend werken 
zodat onze inwoners vertrouwen hebben en houden in de dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening moet worden 
gezien in de breedste zin.”

Bij programmaonderdeel Dienstverlening:

Oude tekst: “Dienstverlening”

Nieuwe tekst: “Publieksdienstverlening”

Bij ambitie programmaonderdeel Dienstverlening:

Oude tekst: “Alle onderdelen van dienstverlening moeten ook digitaal toegankelijk zijn en in het DNA van medewerkers 
komen te zitten. Werken op afspraak is noodzakelijk om mensen effectiever en efficiënter in te zetten aan de balies én om 
wachttijden te minimaliseren. I-burgerzaken is noodzakelijk om aan de eisen van de samenleving te kunnen voldoen, die 
steeds zelfredzamer wordt en tijd- en plaats onafhankelijk hun producten bij de gemeente willen kunnen krijgen.”

Nieuwe tekst: “Onze basisattitude is een dienstverlenende houding vanuit de kernwaarden Samenleving Voorop. Daarbij 
zijn we duidelijk en transparant. Onze medewerkers van publieksdienstverlening geven bij uitstek het goede voorbeeld. 
Echt contact, de ander zien en horen zijn daarbij uitgangspunt. We maken gebruik van en sluiten aan bij de digitale 
ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.”

Bij activiteit B4.1.1: 

Oude tekst titel activiteit: “B4.1.1 We ontwikkelen een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden”

Nieuwe tekst titel activiteit: “B4.1.1 We maken een ondermijningsbeleid voor georganiseerde criminaliteit”

Bij activiteit B1.1.1: 

Oude tekst titel activiteit: “B1.1.1 De kernwaarden Samen Vooruit  dragen we binnen en buiten de organisatie krachtig uit”

Nieuwe tekst titel activiteit: “B1.1.1 De kernwaarden Samenleving Voorop dragen we binnen en buiten de organisatie 
krachtig uit”

Activiteit “B1.1.2 De Regiegroep Samen Vooruit wordt een klankbord- en brainstormgroep voor de burgemeester” is 
vervallen

Bijlage D (onder de “Meer” knop) 1.6 Investeringen Sociaal Domein

Toevoeging van de volgende tekst: “De kosten betreffen het verbeteren van informatie- en account management (€ 
100.000), het afschalen van duurdere jeugdzorg door inzet van een 1e lijns psycholoog J-GGZ (€ 50.000) en een aanvullend 
subsidie aan Lariks voor het doorvoeren van de transformatieopgave die er ligt in de toeleiding naar zorg (€ 50.000 in 2020 
en € 100.000 vanaf 2021).Bij de vaststelling van het beleidskader Sociaal Domein zijn deze middelen toegekend.” 

Paragraaf D Financiering 

Oude tekst: De gemeente Leusden heeft € 551.700 eeuwig durend beschikbaar gesteld voor het verstrekken van 
startersleningen (aanvullende lening voor de aankoop van de eerste woning) en € 75.000 voor duurzaamheidsleningen 



(lening voor investering in energiebesparende maatregelen in de eigen woning). 
Het fonds voor de startersleningen is in 2014 uitgebreid met € 150.000 (eeuwig durend revolverend). Het fonds voor de 
duurzaamheidsleningen was tot en met 2016 uitgebreid naar totaal € 200.000. Bij de behandeling van de kaderbrief 2017 is 
ingestemd met een verdere uitbreiding naar totaal € 400.000 tot en met 2030 (looptijd van de duurzaamheidsagenda). Het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verzorgt het financiële beheer van de leningen. 
Beide fondsen werken volgens het zogenaamde ‘revolving fund’ principe, dit betekent voor de looptijd van de fondsen een 
onafgebroken financieel hergebruik van de euro’s die de gemeente eenmalig in de fondsen heeft gestort.

Nieuwe tekst: De gemeente Leusden heeft voor startersleningen € 701.700 beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit een 
1e tranche van € 159.000 welke in 2007 beschikbaar is gesteld, een 2e tranche van € 392.700 in 2009 en een 3e tranche van 
€ 150.000 in 2014. Deze bedragen zijn zogenaamd ‘eeuwig’ revolverend; rente en aflossing worden opnieuw beleend totdat 
de raad besluit dat de middelen terug moeten vloeien naar de gemeente. Voor duurzaamheidsleningen is in 2010 € 75.000 
beschikbaar gesteld (eeuwig revolverend). Deze leningen zijn in 2011 met € 125.000 uitgebreid (tot totaal € 200.000) en 
waren revolverend tot 2016. Bij behandeling van de kaderbrief 2017 is besloten deze leningen met € 200.000 verder uit te 
breiden (tot totaal € 400.000) en het totale bedrag revolverend te maken t/m 2030 (looptijd van de duurzaamheidsagenda). 


