Besluitenlijst raadsvergadering 14 maart 2019
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
CDA

D'66
CU/SGP
SP

: 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 (vanaf 20.25 uur), L.K. van der Ham, D.F.F.A. Houtveen
en F.G. van der Vegte
: A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. Mülder
: K.E. Pouwels, J. Overweg en W. van Hell
: A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig

: --

Wethouders

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

VVD
GL/PvdA

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
De gemeenteraad staat bij opening stil bij het overlijden van oud-raadslid Harry Saaltink.
Wethouder Vos is wegens privéomstandigheden afwezig.
De heer Sturkenboom komt later in verband met externe afspraak.
Mülder is spiegelend raadslid bij volgende raad.

2.

Inspraakronde
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.

Actualiteiten
- Mededeling mw. Van der Vegte namens raadsrapporteurs AVU over verbreding opdracht.
Toezegging: Presidium zal verzoek beoordelen.
- Dhr. Van Ginkel (W.) over het waterrad bij stuw Asschat in het Valleikanaal.
- Dhr. Overweg compliment voor politie en vragen over:
a. GBLT tarifering en afrekening Diftar.
b. procesvoorstel dossier ‘Tabaksteeg’ i.r.t. bij de woonopgave. Wethouder Van Beurden legt
dit terug bij de raad om hiertoe met initiatief te komen.
- Mw. Van Eijden over de uitkomst Jeugdgemeenteraad 2019.
- Mw. Van den Heuvel over ophalen PMD-afval door Remondis en restafval.
- Mw. Houtveen over plakken verkiezingsborden.
Toezegging: Burgemeester Bouwmeester stuurt de informatie van de verschillende systemen
die elders in gebruik zijn toe.
- Mw. Belt over ophalen PMD-afval en afrekening Diftar door GBLT en over milieustraat.
- Dhr. Genders over afrekening Diftar door GBLT.
Schriftelijke beantwoording in verband met afwezigheid wethouder Vos:
- eindafrekening beste idee van Leusden.
- vragen over inzameling PMD en afrekening Diftar en WOZ-brief door GBLT.

4.
5.
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Vaststellen agenda
- Motie vreemd van ChristenUnie-SGP en CDA over vergeten militair erfgoed.
- Motie vreemd van SP, CDA en GroenLinks-PvdA over ballonnen.
Lijst ingekomen stukken
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.
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6.

RV Herverdeling middelen fonds Samenlevingsinitiatieven
Raadsbesluit:
1. het Fonds Samenlevingsinitiatieven breder in te zetten door het jaarlijks
beschikbaar budget te verdelen over twee doelstellingen 1. de saamhorigheid in
Leusden versterken (€ 50.000) en 2. Leusden bruisender en leuker maken (€
50.000).
2. de criteria a-i (conform bijlage) voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven vast te
stellen.
[Voor integrale tekst zie vastgesteld besluit.]
Stemming:
Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Motie M.6.1 is ingetrokken na toezegging wethouder Van Beurden om strekking van de motie
mee te nemen in de uitvoering en om deze te betrekken bij de evaluatie in 2020.
Naar aanleiding van schorsing: burgemeester Bouwmeester stelt voor om op korte termijn
met de raad in gesprek te gaan over gedrag en gevoelens bij raadsleden die in samenleving
activiteiten oppakken. Werkafspraak om tot die tijd in ieder geval elkaar aan te spreken op
gedrag voorafgaand aan de vergadering.

7.

RV Kaders en uitgangspunten Regionale Energiestrategie
1. de volgende kaders en randvoorwaarden vast te stellen voor de aanpak van de regionale
energiestrategie (RES):
[Voor integrale tekst zie vastgesteld besluit.]
Motie M.7.1 CDA SP:
Verzoekt het college:
- te borgen dat volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving randvoorwaarden zijn
bij het ontwikkelen en vaststellen van de RES;
- in de RES niet slechts te kijken naar bronnen voor warmte en de kansen voor het
opwekken van elektriciteit, maar juist ook energiebesparing door inwoners en bedrijven
mee te nemen;
- vanaf het begin te zorgen dat inwoners:
1.
participeren in de ontwikkeling van de RES;
2.
bij de keuze voor investeringen die worden gedaan;
3.
merkbaar profiteren van opbrengsten daarvan;
- aandacht te geven aan de sociaal economische draagkracht en aan arrangementen om
deelname van alle inwoners te vergemakkelijken;
- om een transparant systeem van monitoring, zodat evaluatie en herijking voor de
betrokkenen geen frustrerende verrassing kunnen opleveren;
Motie M.7.2 D66 SP VVD:
Vraagt het college:
- de raad op strategieniveau te informeren over de voorgestelde inbreng van Leusden
op basis van de tussenuitkomsten van het regionaal participatieproces;
- daarbij de raad in een extra informatieronde in de gelegenheid te stellen zijn
bevindingen te geven over de voorgestelde inbreng;
- de raad op regelmatige basis te informeren over de voortgang van het overleg via de
Raadsinformatiebrief;
Stemming:
Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Motie M.7.1 is verworpen 9v. – 12t.
Motie M.7.2 is unaniem aangenomen.
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8.

RV Opdrachtverlenging accountant
Raadsbesluit:
De opdracht aan BDO Audit & Assurance b.v. te Amsterdam tot het verlenen van
accountantsdiensten met twee jaar te verlengen (de verslagjaren 2019 en 2020).
-

9.

RV Strategische Agenda Regio Amersfoort
Raadsbesluit:
1.
In te stemmen met de 3 onderwerpen voor De Dialoog voor de Strategische
Agenda 2019-2022: Kwalitatieve Woningbouw, Arbeidsmarkt en Energietransitie
en duurzaamheid;
2.
De in het besluit omschreven hoofdvragen als opdracht te geven voor de
dialooggroepen;
3.
Per onderwerp de in het besluit omschreven kaders voor de Dialooggroep mee te
geven t.a.v. proces, inhoud en financiën.
[Voor integrale tekst zie vastgesteld besluit.]
-

10.

Opmerking de heer Mülder hecht er aan dat de financiële paragraaf in voorstel gevuld is.
Aldus besloten.

Opmerking de heer Van Ginkel (G.) raad gaat over de uitkomsten van de dialoogtafels.
Aldus besloten.

RV Conceptbegroting 2020 en begrotingswijziging AVU 1-2019
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten aanzien van de concept AVU-begroting
2020;
2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van begrotingswijziging 1-2019 van de AVU
begroting 2019;
-

Aldus besloten.

11.

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 31 januari 2019
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

12.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie vreemd 1. van CU-SGP, CDA, GrL-PvdA en SP over vergeten militair erfgoed
Vraagt het college om:
 ‘het verloren erfgoed Leusderheide’:
- Doornseweg 13A (ingang doodlopende weg naast Kolonel H.L. van Royenweg 3);
- voormalig schietkamp;
- schijvenwerkplaats (1925), kampbarak (1925) (model voor ontwerp en uitvoering
voormalig barakkenkamp Amersfoort), (gas-) masker-oefenruimte (1926), (schiet-)
schijvenloods met kantoor (1953);
- beheerderswoning (1953), opslagloods (1953), originele bestrating en restanten
smalspoorbaan voor het voormalig schietkamp;
met spoed aan te wijzen als gemeentelijk monument en conform de
erfgoedverordening de eigenaar te vragen om hier mee in te stemmen;
 in de brief aan de eigenaar expliciet te vermelden dat tijdens de procedure conform
hoofdstuk 2, artikel 4 de voorbescherming geldt en de instandhoudingsbepaling van
artikel 10 uit diezelfde verordening onverwijld geldt tijdens de procedure;
 in overleg met de minister van cultuur te gaan om haar te stimuleren om akkoord te
gaan met de aanwijzing;
 mocht dit niet tot succes leiden, de raad een wijziging van de erfgoedverordening voor
te leggen waarin, in afwijking van het nu geldende beleid, het college de bevoegdheid
krijgt om gemeentelijke monumenten aan te wijzen die het bezit zijn van een overheid
zonder dat de eigenaar daar toestemming voor geeft;
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er zorg voor te dragen dat de voorgestelde wijziging van de erfgoedverordening ter
besluitvorming eerder voorligt bij de raad, dan dat de voorbeschermingstermijn van dit
erfgoed afloopt.

Stemming:
de motie is aangenomen 14v – 7t.
Stemverklaring dhr. Roskam: de fractie VVD stemt tegen, omdat zij zich niet kan vinden in de
laatste twee beslispunten.
Stemverklaring dhr. Dragt: fractie D66 stemt tegen omdat zij zich niet kan vinden in de laatste
twee beslispunten en vindt het jammer dat niet met indieners tot overeenstemming is
gekomen.
Motie vreemd 2 van SP, CDA, CU-SGP en GroenLinks-PvdA over ballonnen
Verzoekt het college:
- een verbod op het oplaten van ballonnen (conform memo 30 januari 2019 van het
College) op te nemen in de eerst volgende wijziging van de APV ter vaststelling door de
Raad;
- hierover actief te communiceren met bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven in
het kader van milieu-, dierenwelzijn- en veiligheidsbeleid;
Stemming:
de motie is aangenomen 17v. – 4 t.
Toezegging Bouwmeester om direct te beginnen met ontmoedigen van het oplaten van
ballonnen, totdat het artikel in de eerstvolgende APV-wijziging is opgenomen.
13.

Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 18 april 2019.
I. Schutte – van der Schans
griffier
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G.J. Bouwmeester
voorzitter
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