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4.   1  Gemeente Leusden 
"LIU 

Besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2019 

Aanwezig 
Voorzitter 
Griffier 
CDA 

VVD 
GL/PvdA 
D'66 
CU/SGP 
SP 

Afwezig 

: G.J. Bouwmeester 
: I. Schutte — van der Schans 
: 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,  K. Roskam, H.B. 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 

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: gemeentebestuudeusden.n1 

1. 	Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  
Mw.  Pouwels-Koopman spreekt de raad toe als spiegelend raadslid over de spiegels van 
de kernwaarden.  Mw.  Van Eijden volgende keer. 

2. Inspraakronde  

- 	Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. Vaststellen agenda 

Toegevoegd aan de agenda: 
Motie vreemd Mv.1van  CU-SGP en  GL-PvdA over HOERA: RES in gezamenlijkheid. 
Voor het overige conform vastgesteld. 

4. Lijst ingekomen stukken 

De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken. 

5. RV  Programmabegroting 2020-2023  
Raadsbesluit: 
De programmabegroting 2020 — 2023 van de algemene dienst vast te stellen. 

Amendement A.5.1 D66 over gefaseerd invoeren verhoging OZB (verworpen) 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met de volgende 
beslispunten: 

• De voorgestelde verhoging van de OZB, gefaseerd over twee jaren in te voeren. 
Zodat de opbrengst van de OZB in 2020 wordt verhoogd met € 290 000 in plaats 
van € 583 000 (scenario 3) en in 2021 nogmaals met € 290.000 

• Het hierdoor ontstane tekort op de begroting in 2020 van € 290 000 te dekken uit 
de Algemene reserve. 
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Amendement A.5.2. D66,  CU-SGP, SP over continueren gefaseerd afschaffen 
hondenbelasting (verworpen): 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met de volgende 
beslispunten: 

voor het jaar 2020 de tweede tranche van 10% afschaffing hondenbelasting door te 
voeren; 
het hierdoor ontstane tekort van 20.000 op de begroting in 2020 te dekken door het 
tariefpercentage van de OZB voor woningen voor dit bedrag te verhogen. 

Amendement A.5.3  CU-SGP, SP over afvalstoffenheffing (verworpen): 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met de volgende 
besl ispunten: 
• de verhoging van de afvalstoffenheffing gefaseerd wordt ingevoerd waardoor in 2020 

het dekkingspercentage 90% is van de kosten, in 2021 het dekkingspercentage 
• 95% is en in 2022 100%; 
• het huidige vaste bedrag per huishouden per jaar met E 15,- wordt verhoogd vanaf 

2020 tot en met 2022 (dit is excl de jaarlijkse indexering). 

Amendement A.5.4  CU-SGP over MFA De Korf (verworpen): 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit aan te vullen met het volgende 
beslispunt. 
• de stelpost van 196 700 per jaar bestemd voor renovatie MFA De Korf voor 2021-

2023 op 0,- wordt gezet 

Motie M.5.1  CU-SGP, D66, SP over prioriteren binnen de 'Reserve bovenwijkse 
voorzieningen' (verworpen): 
Vraagt het college: 
Om uiterlijk in de raadsvergadering van de kaderbrief 2021-2024 de raad een voorstel te 
doen m b t de nieuwe prioritering van de besteding van de 'Reserve Bovenwijkse 
voorzieningen' mede op basis van het op te stellen mobiliteitsplan (cup 10 4). 

Toezeggingen: 
Wethouder Vos zegt toe afschrift van advies provincie Utrecht, toezichthouder, toe te sturen. 
Wethouder Kiel zegt toe de mogelijkheden voor het concept "Stevig ouderschap" te onderzoeken 
en indien het interessant is het in te kopen. 

- Burgemeester Bouwmeester onderkent belang van smart formuleren (veiligheids)doelstellingen in 
de begroting en zegt toe hier  ailed  op te blijven. 
Wethouder Van Beurden zegt naar aanleiding van amendement A.5.5 toe om het risico ten 
aanzien van het principe de vervuiler betaalt nader toe te lichten. 

Stemverklaring bij Raadsvoorstel: 
• Dhr. Overweg verklaart de fractie  CU-SGP tegen de begroting zal stemmen, omdat de 

lastenverhoging ondragelijk is voor minimaplus. 
• Mw.  Belt verklaart dat SP zal tegenstemmen omdat SP niet achter alle keuzes kan staan. Verder 

neemt zij ook de overweging van  CU-SGP over. 
• Dhr. Mulder verklaart dat fractie D66 tegen stemt, verwijzend naar argumentatie SP en  CU-SGP. 

Stemming: 
- Amendement A.5.1 D66 is verworpen 8v-13t. Voor stemden  CU-SGP, SP, D66; tegen stemden 

CDA,  GL-PvdA, VVD. 
Amendement A.5.2 D66,  CU-SGP, SP is verworpen 8v-13t. Voor stemden  CU-SGP, SP, D66; 
tegen stemden CDA,  GL-PvdA, VVD. 
Amendement A.5.3  CU-SGP, SP is verworpen 8v-13t. Voor stemden  CU-SGP, SP, D66; tegen 
stemden CDA,  GL-PvdA, VVD. 
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Amendement A.5.4  CU-SGP is verworpen 3v-18t. Voor stemde  CU-SGP; tegen stemden 
CDA,  GL-PvdA, VVD, SP, D66 
Amendement A.5.5  GL-PvdA is ingetrokken na toezegging van college. 
Het raadsvoorstel is aangenomen 13v-8t. Voor stemden CDA,  GL-PvdA, VVD; tegen stemden  
CU-SGP, SP, 066. 
Motie M.5.1  CU-SGP, D66, SP is verworpen 8v-13t. Voor stemden  CU-SGP, SP, D66; tegen 
stemden CDA,  GL-PvdA, VVD. 
Motie M.5.2 D66,  CU-SGP is ingetrokken na toezegging van college. 

6. 	RV  Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020  
Raadsbesluit: 
1. In te stemmen met de voorliggende Tussentijdse evaluatie Grondstoffenplan 2016-2020 

en daarmee de volgende conclusies van het college te onderschrijven.  
a. Het Nieuwe Inzamelen en Diftar dienen te worden gecontinueerd; 
b. Op kleinschalig niveau zijn er mogelijkheden om de resultaten verder te verbeteren; 
c We blijven streven naar 100% kostendekking uit de baten van de afvalstoffenheffing, 
d. We moeten blijvend regie voeren op de voortgang en de sturing van resultaten. 

Motie M.6.2  GL-PvdA  CU-SGP over Sturen op minder afval (unaniem aangenomen): 
Verzoekt het college.  
In het te actualiseren grondstoffenplan, 2021 en verder, aan te geven en daarnaast actief 
en breed te communiceren. 
a. hoe afval nog beter gescheiden kan worden, 
b. hoe afval nog vaker gescheiden kan worden, 
c 	hoe het gebruik van grondstoffen verminderd kan worden 
d. 	Waarom we afval scheiden. 

Toezeggingen: 
Wethouder Van Beurden zegt toe aan de slag te gaan met verbeteren communicatie. 
Wethouder Van Beurden om in actualisatie grondstoffenplan te onderzoeken om het 
reclamedrukwerk terug te dringen mede middels Ja-Ja-sticker of juist Nee-Nee-sticker. 
Wethouder Van Beurden zegt toe dat hij de intentie om minder reclame drukwerk dat hij de 
consequentie uitvoeringskosten op een rij zal zetten om goed voorbereid te kunnen besluiten 
bij de actualisatie van het grondstoffenplan. 

Stemming: 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
Motie M.6.1  GL-PvdA is ingetrokken. 
Motie M.6.2.GL-PvdA is unaniem aangenomen. 

HAMERSTUKKEN 

7. 	RV  Herinrichting kruispunt Zwarteweq-Olmenlaan-Ruiqevelddreef 
Raadsbesluit: 
1. tot een herinrichting van de Zwarteweg, vanaf de Randweg tot en met de Larikslaan 

door: 
1.1. het kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef om te vormen tot een 
rotonde 
1 2. de capaciteit van de aansluiting Zwarteweg-Randweg te verruimen door de 
aanleg van een aparte rechtsafstrook; 
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hiervoor een krediet van €1.311.000,- beschikbaar te stellen waarvan El 171.000: -
wordt gedekt uit de reserve 'bovenwijkse voorzieningen' en €140.000,- wordt gedekt 
uit de voorziening 'groot onderhoud wegen'; 

3. begrotingswijziging 2019-1025 vast te stellen. 

- Aldus besloten 

8. RV  Vaststelling bestemmingsplan Laapeerseweg 5  
Raadsbesluit: 
1 	een bestemming toe te voegen op het perceel Laapeerseweg 5 ten behoeve van een 

enkele begraafplaats, 
2. het bestemmingsplan Laapeerseweg 5 vast te stellen. 

Aldus besloten 

9. RV  Controleprotocol voor de accountantscontrole 2019  
Raadsbesluit: 
het controleprotocol en het normenkader voor het jaar 2019 vast te stellen 

- Aldus besloten 

10. 	RV  Afvalverwijdering Utrecht (AVU) AVU begrotingswiizigingen 2019.2 en 2020.1  
Raadsbesluit: 
1. Om geen zienswijzen in te dienen op de 

a 	concept AVU begrotingswijziging 2019 2; 
b. concept AVU begrotingswijziging 2020 1 

- Aldus besloten 

11. 	Vaststellen besluitenliist gemeenteraadsvergadering 26 september 2019 
Raadsbesluit: 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

- Conform vastgesteld 

12. 	Actualiteiten  
- dhr. Roskam over verplichting tot ophangen vogelkast in appartementencomplex als gevolg 
van aanvragen sloopvergunning Ham ersveldseweg. 
Wethouder Van Beurden zegt als wederdienst een zakje bloemenzaaigoed toe. 
- dhr. Mlder over inzet Boa's op Biezenkamp 
- dhr. Mlder over voortgang U-bocht. 
-  mw.  Pouwels over mogelijke vertraging in de bouw als gevolg van regelgeving, bijv. 
smartphonehoesjes 
- mw.  Pouwels vraagt reactie college op bericht uit AD over bericht dat er in Leusden ook een 
vergunning voor onderzoek naar gebruik van geothermie is ingediend. 
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13. 	Moties vreemd aan de agenda  
Motie  My.? CU-SGP en  GL-PvdA over HOERA - de regionale energiestrategie in 
gezamenlijkheid: 
Stelt voor: 
1. Het Overleg Energietransitie Regio Amersfoort (HOERA) in te stellen voor de 

totstandkoming van de RES, vanaf heden tot het definitieve RES bod; 
2 	Dit overleg te laten bestaan uit maximaal 1 lid per fractie per gemeente; 
3. Dit overleg geen beslissingsbevoegdheid te laten hebben; 
4. Een frequentie voor dit overleg vast te stellen dat goed aansluit op de planning die is 

gemaakt door het regiobureau Amersfoort m.b.t. de RES; 
5. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit regio-overleg te beleggen bij de 

griffiers van de regio; 
6. Ook partners, zoals Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe, bij de 

totstandkoming van de RES gelegenheid te geven deel te nemen aan de 
beraadslagingen; 

7. De partners bij de totstandkoming van de RES hiervan op de hoogte te stellen. 

Toezegging: Burgemeester Bouwmeester stelt zich beschikbaar als voorzitter. 

Stemming: 
- 	De motie Mv.1  CU-SGP en  GL-PvdA is besproken maar nog niet in stemming gebracht. 

Indieners willen eerst nader overleg voeren met collega raadsleden in de regio. 

	

14. 	Sluiting 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 12 december 2019. 

G-J.:Bouwmeester 
voorzitter 
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