
Besluitenlijst raadsvergadering 6 juni 2019

Aanwezig
Voorzitter : G.J. Bouwmeester
Griffier : M.P. de Kloe
CDA : M.G. van Eijden, 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 en W. van Hell
SP : A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig : --

Wethouders : P.J. Kiel, H.A.W. van Beurden en 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: gemeentebestuur.leusden.nl

1. Opening
Geen bericht van verhindering ontvangen. 
Mw. Van der Vegte geeft als spiegelend raadslid een beschouwing op de raadsvergadering 
van 18 april. 
Volgende raadsvergadering is dhr. Van Hell spiegelend raadslid. 

2. Inspraakronde 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3. Actualiteiten
-Mw. Belt over de houten bankjes op de Hamershof. 
-Mw. Belt over de bereikbaarheid van “14033”. 
-Dhr. Dragt over de verplaatsing van st. Scholen in de Kunst en de toekomstige plannen voor 
het huidige gebouw. 
-Mw. Pouwels-Koopman over geen toestemming PostNL locatie in het gebouw van de 
postduivenvereniging en de formulering in de brief van de gemeente in relatie tot kernwaarden 
Samenleving Voorop.  

4.       Vaststellen agenda
Motie vreemd van D66, SP ‘kamerverhuur Leusden Zuid’ toegevoegd aan de agenda. 
Motie vreemd van GroenLinks-PvdA, CU-SGP ‘heldere teksten’ 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 Bekrachtiging geheimhouding

Raadsbesluit:
de geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot de geheime bijlage bij Actualisatie 
Grondexploitaties 2019, tot het moment dat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen 
zijn ontwikkeld.
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Motie M.6.1 D66, CU-SGP inzake jaarlijkse rapportage
Verzoekt het college:
jaarlijks de raad een lijst voor te leggen van alle raadsstukken waar nog geheimhouding op 
rust inclusief welke waarvan de geheimhouding op dat moment kan worden opgeheven.

Motie M.6.2 D66, CU-SGP inzake terughoudendheid geheimhouding
Vraagt het college om:
1. alles in het werk te stellen om te zorgen dat de gemeenteraad in het openbaar kan 

beraadslagen en besluiten nemen;
2. daarvoor alle nodige stukken in het vervolg openbaar te maken;
3. uiterst terughoudend te zijn met de wettelijke mogelijkheid om stukken en besluiten 

geheim aan te bieden aan de raad;

Stemming: 
Raadsvoorstel is aangenomen 15v - 6t.  
Motie 6.1 is aangenomen 17v – 4t.  
Motie 6.2 is verworpen 6v – 15t. 

7. RV Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2019

Na bespreking is de besluitvorming over het raadsvoorstel uitgesteld tot 10 juli 2019.  
Er is niet gestemd over de ingediende amendementen. 

Amendement A.7.1 D66 inzake alcoholhoudende dranken
Raadsbesluit:
Art. 2.34b lid 1 
Paracommerciële rechtspersonen kunnen uitsluitend alcoholhoudende dranken verstrekken 
één uur voor, tijdens en twee uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de 
statutaire doelstelling van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon en bij 
activiteiten die worden georganiseerd voor leden van die rechtspersoon die tot doel hebben 
het verenigingsgevoel te versterken.

Amendement A.7.2 D66, SP, VVD, GL-PvdA inzake softdrugs
in artikel 2.74.a de volgende zin toe te voegen tussen “toegankelijk gebouw” en 
“middelen als”: 

Artikel 2.74.a uit het raadsbesluit aan te vullen met: 

...met uitzondering van de in lijst II genoemde middelen Hasjies, Hennep met een gewicht van 
maximaal 5 gram.

Amendement A.7.3 CU-SGP inzake aanwijzen gebied door burgemeester
in artikel 2.74.a de volgende zin toe te voegen tussen “toegankelijk gebouw” en 
“middelen als”: 

… ,die deel uitmaakt van of ligt binnen een door de burgemeester aangewezen gebied,…

Amendement A.7.4 VVD inzake laten vervallen artikel 5.3
Raadsbesluit:

Artikel 5:3 komt te vervallen.

 

8. RV Nota kostenverhaal 2019 
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Raadsbesluit:
1. de Nota Kostenverhaal 2019 met de daarin geformuleerde beleidskeuzes vast te stellen 

met dien verstande dat:
- de hoogte van de anterieure afdracht voor bovenwijkse investeringen voor 

uitgeefbaar gebied of bruto vloer oppervlak (indien het vloeroppervlak van het 
vastgoedprogramma het oppervlak van het uitgeefbaar gebied aanzienlijk 
overstijgt) jaarlijks of periodiek wordt bepaald door het college op basis van de 
actuele projectenlijst voor de bovenwijkse voorzieningen en de toekomstige 
opgaven met betrekking tot infrastructuur, klimaatadaptatie, energietransitie en 
mobiliteit; 

- de plankosten voor kleinschalige initiatieven worden jaarlijks vastgesteld door het 
college met als uitgangspunt dat de kosten die door de gemeente worden gemaakt, 
worden verhaald op de eigenaar van het project.

2. beleidsregel 9 van de vigerende Nota Grondbeleid 2013-2017 (inzake de afdracht van 
derden) is met het vaststellen van de Nota Kostenverhaal 2019) niet van toepassing te 
verklaren.

Stemming:
Amendement CU-SGP, GroenLinks-PvdA, VVD, CDA  is aangenomen 19v - 2t.  
Raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

9. RV  Actualisatie Grondexploitaties 2019
Raadsbesluit:

1. vast te stellen het rapport ‘Actualisatie Grondexploitaties 2019’;
2. vast te stellen het herziene niveau van de verliesvoorzieningen voor 

grondcomplexen van in totaal € 3.035.000;
3. in te stemmen met het nemen van tussentijdse winsten op grondexploitaties 

Locaties Leusden-Zuid en Hamersveldseweg 136 e.o. voor een bedrag van € 
91.000 respectievelijk € 83.000 ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf;

4. in te stemmen met een onttrekking uit de Algemene Reserve Grondbedrijf in 2019 
van € 102.654 en ditzelfde bedrag als aangewezen bestemming ’Restantbudget 
Binnen in het Buitengebied’ toe te voegen aan de Algemene Reserve;

5. de gevolgen voor de Programmabegroting 2019 te verwerken met bijgevoegde 
begrotingswijziging;

6. in te stemmen met het proces om bij de Voorjaarsnota 2019 een integraal voorstel 
aan de gemeenteraad aan te bieden op welke wijze met het surplus in de 
Algemene Reserve Grondbedrijf wordt omgegaan. 

 
- Aldus besloten.

10. RV Vaststellen bestemmingsplan Hamersveldseweg 138 
Raadsbesluit:
1. bedrijfsuitbreiding van ABZ diervoeding mogelijk te maken;
2. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen;
3. het bestemmingsplan 'Hamersveldseweg 138, Leusden' vast te stellen.

- Aldus besloten.

11. RV Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Beleidsplan 2020-2023
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het ontwerp-beleidsplan 2020-
2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

- Aldus besloten.
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12. RV VRU Jaarrekening’18, actua begroting’19 ontwerpbegroting’20 
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met:

a) de jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
b) de bestemming van het positieve resultaat over 2018 van € 1.694.000
c) de ontwerp- begroting 2020/ geactualiseerde begroting 2019 Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU);
2. de verhoging voor 2019 van € 12.500 te dekken uit de gemeentelijke stelpost loon-

prijsstijging;
3. de structurele verhoging van € 67.200 als gevolg van loon- en prijsindexatie te dekken 

uit de gemeentelijke stelpost loon- en prijsstijging en het overige tekort ten laste te 
brengen van het begrotingsresultaat.

- Aldus besloten.

13. RV RWA Jaarrekening 2018 en Meerjarenbegroting 2020-2023
Raadsbesluit:
Geen zienswijze kenbaar te maken op de concept Meerjarenbegroting 2020-2023 en 
daarmee in te stemmen met de Meerjarenbegroting 2020-2023 van Regionaal 
Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA).

- Aldus besloten.

14. RV GBLT Jaarstukken 2018, kadernotitie en ontwerpbegroting 2020 
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van GBLT; 
2. toestemming aan het college te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke 

regeling GBLT conform de concept-Gemeenschappelijke regeling die is bijgevoegd.

- Aldus besloten.

15. RV RUD Utrecht Ontwerp programmabegroting 2020 en 1  ste   begrotingswijziging 2019   
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2020 van de 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1e Begrotingswijziging 2019 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

- Aldus besloten.

16. RV GGDrU Ontwerpbegroting 2020  
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 GGDrU en in te stemmen met 
de ontwerpbegroting GGDrU 2020.

- Aldus besloten.

17. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 18 april 2019
De besluitenlijst is conform vastgesteld.  

18.        Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie vreemd 1. van D66 SP over Leusden-Zuid kamerverhuur
Verzoekt het college:
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- de raad en daarmee de inwoners schriftelijk te melden, dat ten onrechte is 
geantwoord, dat kamerverhuur in Leusden Zuid niet is toegestaan;

- de visie van het college op kamerverhuur voor de hele gemeente Leusden zo 
spoedig mogelijk met de raad te delen;

- de raad een voorstel voor te leggen in het geval uit deze visie blijkt, dat nadere 
regels betreffende kamerverhuur wenselijk zijn;

Stemming: 
De motie is aangenomen 13v – 8t.  

Motie vreemd 2 GroenLinks-PvdA CU-SGP over heldere teksten
Verzoekt het college:

- een voorstel te maken hoe het taalniveau van teksten van de gemeente beter kan 
aansluiten bij Leusdenaren;

- organisaties die namens de gemeente brieven sturen instructies te geven over het 
taalniveau;

- de raad voor de begrotingsbehandeling 2019 te informeren wat hiervoor nodig is.

Stemming: 
De motie is ingetrokken na toezegging burgemeester Bouwmeester. 

Toezegging burgemeester Bouwmeester om een voorstel voor te leggen, in de RIB of per 
memo, op welke wijze de basiscommunicatie vanuit de gemeente (brieven, website)  kan 
worden verbeterd. 

19. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 10 juli 2019. 
 
I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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