
Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2019

Aanwezig
Voorzitter : G.J. Bouwmeester
Griffier : I. Schutte – van der Schans
CDA : 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, J. Overweg en W. van Hell
SP : A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig : M.G. van Eijden

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: gemeentebestuur.leusden.nl

1. Opening
Bericht van verhindering van mw. Van Eijden.

2. Inspraakronde 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3. Actualiteiten
- Dhr. Dragt over vuurwerkvrije zones bij oud en nieuw. Burgemeester doet beantwoording 
schriftelijk af. 
- Dhr Mülder over inrichting stembureaus bij Provinciale Statenverkiezingen.
- Mw. Van den Heuvel bericht namens de klankbordgroep Strategische agenda Regio 
Amersfoort over het proces van de dialoogtafels. 
- Mw. Belt over gladheidsbestrijding bij extreme gladheid.
- Mw.Pouwels over de rommelige aanblik van omgeving Huis van Leusden en bereikbaarheid 
van Huis van Leusden per fiets en bromfiets en scootmobiel vanaf De Korf.  

4.       Vaststellen agenda
- Interpellatieverzoek ChristenUnie-SGP en D66 inzake dossier Tabaksteeg wordt als eerste 
bespreekpunt op de agenda geplaatst, punt 19, na vaststelling lijst ingekomen stukken. 
- Motie vreemd van SP over strooien en vegen bij extreme gladheid toegevoegd aan agenda. 

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

19. Interpellatie dossier Tabakssteeg
Vraag 1: Waarom zijn de bewoners van de Tabaksteeg niet betrokken in het proces zoals in 
het in coalitieakkoord staat en ook toegezegd is door het college?
Vraag 2: Hoe is het mogelijk dat er geen resultaat geboekt is? Welke kansen werden gezien 
tijdens de verkiezingen en bij het opstellen van het coalitieakkoord?
Vraag 3:Het college wil geen andere partij betrekken dan nu bij de deal zijn betrokken. Wat 
is hiervan de reden?
Vraag 4: Het college geeft aan dat het verplaatsen van alle 28 woningen naar een andere 
plek geen draagvlak kent bij de gemeente. Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Wanneer 
heeft de raad zich hierover uitgesproken?
Vraag 5: Waarom is er voor deze opgave geen koppeling gemaakt met de 
woningbouwopgave die er nog ligt en ook verwoord is in het coalitieakkoord? 
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Vraag 6: Sluit u het gebied tussen de Tabaksteeg en de Arnhemseweg (N226) uit van de 
zoektocht naar bouwlocaties? Zo nee, zou het dan niet goed zijn om het definitieve besluit 
te koppelen aan  de uitkomst van deze zoektocht?

Toezegging van wethouder Vos om een procesvoorstel met de raad te bespreken. 

6. RV Voorbereidingsbesluit De Korf
Raadsbesluit:
1. op basis van het rapport ‘’Haalbaarheidsanalyse MFA De Korf Leusden’’ van BBN 
adviseurs d.d. 19 juli 2018 (bijlage 1) en de in de uitwisseling met de raad van 22 november 
besproken memo “Quick scan alternatieve scenario’s De Korf” d.d. 16 november (bijlage 2) in 
principe te kiezen voor renovatie van het gehele complex;
2. een optimaal renovatiemodel uit te werken tot het niveau van schetsontwerp en 
bijbehorende elementenraming, waarbij kwaliteit, comfort en duurzaamheid enerzijds en 
financiële en ruimtelijke rationaliteit anderzijds zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht zijn;
3. aanvullend de haalbaarheid van het alternatief 3b uit de quick scan (nieuwbouw 
sportvoorziening op parkeerdek Smidse + woningbouw op locatie sporthal) te onderzoeken 
en, indien blijkt dat dit haalbaar is als volwaardig alternatief tot het niveau van schetsontwerp 
en bijbehorende elementenraming uit te werken;
4. op basis van de uitkomsten van de studies beschreven in de beslispunten 2 en 3 aan de 
gemeenteraad een definitief besluit voor te leggen over de beste aanpak van MFA de Korf en 
consequenties van deze aanpak voor de gemeentebegroting;
5. een aanvullend onderzoeksbudget van € 60.000 beschikbaar te stellen voor nadere 
uitwerking van een optimaal renovatiemodel en alternatief 3b;
6. het aanvullend onderzoeksbudget ad. € 60.000 te dekken vanuit de algemene reserve, 
flexibel deel;
7. begrotingswijziging 2019-1008 vast te stellen.

Toezegging wethouder Kiel: in optimale renovatie scenario ook verbouwing van De Tuin 
meenemen. 

Stemming:
- Amendement A.6.1 D66 en ChristenUnie-SGP is verworpen 6v – 14t.
- Amendement A.6.2 SP is na toezegging wethouder Kiel ingetrokken.
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen

7. RV De Groene Belevenis
Raadsbesluit:
1. in te stemmen met voorliggende evaluatie De Groene Belevenis 2015 – heden;
2. het onderhandelingsresultaat tussen het bestuur van stichting De Groene Belevenis en 
het college over de voortzetting van de relatie vanaf 2020 te bekrachtigen. Hiermee te 
besluiten de lening van € 92.000 per 1-1-2018 voor de helft kwijt te schelden en af te 
boeken;
3. de begrotingswijziging met nummer 2019-1004 vast te stellen.

Toezegging wethouder Van Beurden om in 2021 te evalueren, waarin ook de ervaringen met 
onderwijsorganisaties en scholen wordt meegenomen. 

Stemming:
- De heer Lonink stemt niet mee ex art. 28 GW. 
- A.7.1 Amendement Grl-PvdA SP CU-SGP is ingetrokken na toezegging wethouder.
- A.7.2. Amendement D66 is ingetrokken na toezegging wethouder. 
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen
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8. RV Kernwaarden Samenleving Voorop
Raadsbesluit:
De kernwaarden Samenleving Voorop vast te stellen:

o Vertrouwen en verantwoordelijkheid
o Partnerschap
o Maatwerk en inleven
o Ruimte om te Pionieren
o Innovatie en vernieuwing

Oproep Bouwmeester: met elkaar de samenleving in om mensen te betrekken bij opdrachten 
die de gemeente heeft in de samenleving. Op zoek naar mensen die nog niet zijn 
aangehaakt. Ook in de organisatie legt hij dit appèl neer. 

Stemming: raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

9. RV Ontwerp regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in dienen en daarmee in te stemmen met het ontwerp-Regionaal 
Risicoprofiel 2020-2023;
2. de VRU te vragen om in het nog op te stellen beleidsplan 2020-2023 aandacht te 
schenken aan de bezetting van de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden om de 
kwaliteit van de basisbrandweerzorg blijvend te garanderen.

- Aldus besloten.

10. RV Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op en daarmee in te stemmen met de financiële kaders in 
de kadernota 2020 VRU; 
2. de volgende zienswijzen in te dienen op en daarmee in te stemmen met de bijstellingen 
in bestaand beleid in de kadernota 2020 VRU: 

a) wij vragen de VRU de incidentele kosten voor implementatie van de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zoveel mogelijk te beperken door de 
benodigde kennis bij en met de andere veiligheidsregio’s te delen;

b) de VRU dient zich in te spannen om aan het quotum op basis van de Wet 
banenafspraak te voldoen. Wij vragen de VRU zich zichtbaar actief in te zetten om 
banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking en daarbij optimaal 
gebruik te maken van de (financiële) regelingen die Rijk, UWV en gemeenten 
beschikbaar stellen voor dit doel;

3. de volgende zienswijze in te dienen op de financiële kaders beleidsplan 2020-2023 in de 
kadernota 2020 VRU:

Niet in te stemmen met het vormen van een ontwikkel- en egalisatiereserve uit 
positieve jaarrekening resultaten en de VRU voor te stellen eerst een onderbouwd 
(ontwikkel)plan aan de gemeenten voor te leggen.

- Aldus besloten.

11. RV Zienswijze tarieven hulp bij huishouden 2019
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op het vaststellen van de tarieven hulp bij het huishouden 
2019 en daarmee in te stemmen met het verhogen van de tarieven hulp bij het huishouden 
voor 2019

- Aldus besloten.
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12. RV Vaststelling bestemmingsplan IKC Berkelwijk
Raadsbesluit:
1. het bestemmingsplan ‘IKC Berkelwijk' gewijzigd vast te stellen; 
2. daarvoor de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen voor het 

ontwerpbestemmingsplan ‘IKC Berkelwijk’ vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen.

- Aldus besloten.

13. RV Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling project Bouwdriest
Raadsbesluit:
1. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming van het 
project 'Bouwdriest';

2. de coördinatiereling omvat:
 bestemmingsplan Bouwdriest;
 aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw, uitwegen en eventueel het 

archeologie en eventueel het kappen van bomen;
 eventueel een besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai;
 en overige met het project samenhangende vergunning / besluiten.

- Aldus besloten.

14. RV Kadernota 2020 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht. 

- Aldus besloten.

15. RV Kadernota 2020 GGDrU
Raadsbesluit:
geen zienswijze in te dienen op de concept kaderbrief 2020 GGDrU. 

- Aldus besloten.

16. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 20 december 2018
Raadsbesluit:
De besluitenlijst is conform vastgesteld. Griffie overlegt met mw. Belt inzake actualiteit Lidl. 

17.        Moties vreemd aan de orde van de dag 
Motie vreemd van SP over strooien en vegen in wijken bij extreme gladheid. 
Stemming: motie is verworpen 5v -15t.

18. Sluiting
Spiegelend raadslid Like van der Ham.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 14 maart 2019. 
 
I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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