Raadsinformatiebrief
2019-01
Herinrichting Hessenweg centrum Achterveld
Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018 is het raadsvoorstel/besluit inzake de
herinrichting van de Hessenweg in de kern van Achterveld onderwerp van beraadslaging
geweest. Tijdens deze vergadering is een amendement ingediend dat unaniem is
aangenomen.
Volgens het oorspronkelijke plan zou het grootste deel van de rijbaan van de Hessenweg
(binnen de kern Achterveld) in klinkerverharding worden uitgevoerd. Dit was het
herinrichtingsplan dat door de Denktank was voorbereid.
Het aangenomen amendement houdt in dat de rijbaan binnen het plangebied niet in klinkers
maar in (gekleurd) asfalt wordt uitgevoerd, met uitzondering van het gedeelte van de
Hessenweg nabij de dorpskerk, dat wordt voorzien van stille klinkerverharding.
Hetzelfde amendement houdt ook in dat een nieuw beslispunt aan het voorgenomen besluit
wordt toegevoegd. En dat aanvullend beslispunt is dat in overleg met direct-omwonenden,
Denktank en Asfaltgroep ten behoeve van de precieze uitvoering van het hiervoor genoemd
gewijzigde beslispunt, nader onderzoek te laten plaatsvinden.
De afgelopen periode is overleg gevoerd met het bestuur van de Dorpskerk, met de
eigenaar van De Roskam het bestuur van Ons Gebouw en een aantal aanwonenden.
Ook de Asfaltgroep heeft een reactie gegeven evenals de Denktank. Hun reacties zijn
uiteenlopend.
Mede op basis van deze consultatieronde willen wij het gedeelte tussen de Jan van
Arkelweg (inclusief de kruising) tot en met een nader te bepalen plaats tussen de
Agteveldlaan en ‘t Laantje van een stille klinkerverharding voorzien.
Dit is inmiddels teruggekoppeld aan degenen met wie de gesprekken zijn gevoerd.

Invoering venstertijden bevoorradingsverkeer Biezenkamp
Het centrale deel van de Biezenkamp is aangewezen als voetgangersgebied (waar fietsen is
toegestaan). In de praktijk rijden er ook regelmatig (vracht)auto’s door het
voetgangersgebied.
Veelal is dit bevoorradingsverkeer. Om de verblijfsfunctie van het centrale deel te versterken
willen wij hier duidelijke regels over afspreken met bedrijven en bevoorraders. In dat kader
denken wij onder andere aan de instelling van een venstertijdenregeling. Dit houdt in dat
bevoorradingsverkeer alleen binnen bepaalde tijdsblokken in het voetgangersgebied mag
komen. Uiteraard gaan wij met de winkeliers en bedrijven in overleg om tot een gedragen
regeling te komen.

Verkeersmaatregelen Bavoortseweg (bij de sportvelden)
Om de verkeersproblemen bij de sportvelden het hoofd te kunnen bieden hebben wij een
aantal concrete maatregelen in petto. Om de bereikbaarheid (ook voor de hulpdiensten) te
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verbeteren wordt eenrichtingsverkeer ingesteld voor autoverkeer (gedeelte tussen de
Burgemeester Van der Postlaan en de Zuiderinslag) waarbij de rijrichting van noord naar
zuid loopt. Deze maatregel biedt de mogelijkheid om langs weerszijden van de weg rode
fietsstroken aan te brengen. Hier mogen alleen fietsers en voetgangers gebruik van maken.
Verder wordt de gehele Bavoortseweg als 30 km-zone aangewezen. Tenslotte zal de
controle op foutparkeren worden geïntensiveerd. Uiteraard is/wordt het hiervoor genoemde
maatregenpakket met de betreffende sportverenigingen voorbesproken.

Verjaring gemeente grond
Huidige situatie:
Inwoners van de gemeente Leusden kunnen een beroep doen op bevrijdende verjaring van
gemeentegrond die zij langer dan 20 jaar oneigenlijk (niet te goeder trouw) in bezit hebben
genomen.
In eerste instantie wordt de aanvrager verzocht zelf met bewijsmateriaal (foto's, verklaringen
van bewoners, documenten etc.) te komen. De gemeente controleert het materiaal door
middel van beschikbaar fotomateriaal en aanwezige documenten op feitelijke juistheid.
Nieuwe inzichten in verjaring gemeentegrond
Met gebruikmaking van nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad kiest het college voor een
nieuwe werkwijze voor de behandeling van beroepen op verjaring van gemeentegrond:
Gemeentegrond die vrij toegankelijk is wordt niet als verjaard beschouwd. De gemeente kan
gedogen dat inwoners deze grond onderhouden, echter met de kanttekening dat de grond te
allen tijde teruggevorderd kan worden. De gemeente kan ook besluiten de grond te koop aan
te bieden.
Voor niet-toegankelijke in bezit genomen gemeentegrond (waarop een hek of muur is
geplaatst) kan de gemeente verjaring erkennen, maar zij eist daarbij tevens een
schadevergoeding van de niet-rechthebbende. Dit kan een geldsom (waarde grond) zijn dan
wel teruggave van de grond.

Besparingen LED verlichting
Om te verduurzamen op het gebied van openbare verlichting heeft de gemeente in
september 2016 met ZIUT een overeenkomst gesloten om alle ruim 6600
verlichtingsarmaturen in de gemeente om te bouwen naar LED verlichting met
telemanagementsysteem. Op dit moment is circa 95% van alle verlichtingsarmaturen
vervangen. De laatste armaturen zullen het komende voorjaar worden vervangen. Ook
worden alle armaturen in de komende maanden voorzien van een nieuw component om de
software goed te laten functioneren. Alle armaturen kunnen individueel worden gedimd. Het
telemetriesysteem zal in februari geheel operationeel zijn, waarmee op afstand gegevens
kunnen worden uitgelezen over het functioneren, de dimregime en het energiegebruik van
de verlichting. Op grond van de huidige gegevens wordt er ruim 60% bespaard op
stroomkosten. De totale besparing bedraagt ruim €80.000,-.
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Opvolging motie Duurzaamheid in OZB
In de vergadering van 8 november heeft de raad de motie Duurzaamheid in OZB
aangenomen. Daarin wordt het college gevraagd om samen met andere gemeenten in VNGverband de rijksoverheid te bewegen om onbedoelde tegenwerking van verduurzaming en
bedrijfspanden door belastingen, gerelateerd aan de waarde, te bestrijden. Ter uitvoering
van de motie hebben wij een brief aan de VNG gezonden, ter attentie van de
klimaatonderhandelaar klimaattafel gebouwde omgeving.
In de brief wijzen wij er op dat de gemeente Leusden als doel heeft om uiterlijk in 2040
energieneutraal te zijn, en het daarom belangrijk vindt dat verduurzaming van woningen en
bedrijven gestimuleerd wordt. Een onbedoeld effect van het investeren in
duurzaamheidsmaatregelen is/kan zijn dat dit tot een hogere Woz-waarde leidt, en daarmee
tot een hogere OZB-aanslag. Wij hebben de VNG gevraagd om er – o.a. in de contacten en
bestuurlijke overleggen in het kader van het Klimaatakkoord – bij het kabinet op aan te
dringen dat de regelgeving voor gemeentelijke belastingen hiertoe wordt aangepast en
vernieuwd.
De motie is als bijlage bij de brief gevoegd. Een afschrift van de brief hebben wij naar de
Tweede Kamerfracties verstuurd, en naar de voorzitter van de klimaattafel gebouwde
omgeving.

Voortgang evaluatie SRO
In oktober hebben wij u geïnformeerd over het te doorlopen tijdspad met de NV SRO
aangaande de te herijken exploitatie overeenkomst. Wij hadden gepland de eerste stap, de
evaluatie, in november af te ronden en deze met u te delen. Door diverse oorzaken zijn we
nog niet zover. De wetswijziging op het gebied van BTW- sportvrijstelling is de
voornaamste. De wetswijziging heeft mogelijk grote gevolgen voor sportbedrijven zoals NV
SRO en gemeenten. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat NV SRO als een winst beogende
organisatie wordt gezien en er niets veranderd. Dit is op basis van huidige inzichten en
argumentatie van SRO en hun externe fiscalist. Echter is dit nog niet door wetgeving en
belastingdienst bevestigd. Voordat wij u verder gaan informeren over de wijzigende BTW
wetgeving voor sport en in het bijzonder voor SRO lijkt het ons goed om hier duidelijkheid
over te hebben. De gemeente kan via het fonds Specifieke Uitkering stimulering sport
(SPUK) wel compensatie aanvragen voor o.a. gemiste btw op exploitatie uitgaven. Deze
recente ontwikkelingen zorgen dus voor vertraging. In overleg met NV SRO zullen wij u een
aangepast tijdspad toekomen.

Blauwe zones in de Hamershof
Tegen het verkeersbesluit tot instelling van blauwe zones heeft 1 bewoner van ’t Erf beroep
ingesteld. Op dit moment is niet duidelijk of en zo ja wanneer de inhoudelijke behandeling
daarvan zal plaatsvinden. De inhoud van het beroepschrift geeft ons geen aanleiding de
invoering op te schorten. De bebording en de blauwe tegels zijn inmiddels besteld. In
overleg met de winkeliers wordt aangekoerst op invoering per 1 maart 2019. Voor die tijd
wordt een voorlichtingsactie gehouden waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de
winkeliers.
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Grondwal Buitenplaats
Het college heeft op de vraag of zij bij de aanleg van de grondwal in de Buitenplaats ook
rekening houdt met de biodiversiteit toegezegd de raad hierover te informeren. Het gaat om
de grondwal tussen de Ursulineweg en de Buitenplaats.
Met de initiatiefnemers van de ontwikkeling aan de zuidkant van de Ursulineweg is een
anterieure overeenkomst (AO) afgesloten. In deze AO is als onderdeel van compensatie een
beplantingsplan opgenomen voor de grondwal in de Buitenplaats. Het eindbeeld van de
grondwal is, dat er over 5 jaar een uitgegroeid gesloten bosplantsoen staat van minimaal 3
meter hoog waarbij een evenwichtige soortenverdeling van circa 20 soorten aanwezig is.
Er wordt gebruikt gemaakt van inheems plantmateriaal. Door gebruik te maken van
inheemse beplanting profiteert de biodiversiteit optimaal.

Regionale energiestrategie
Inleiding
In het Klimaatakkoord krijgt de Regionale Energiestrategie (RES) een stevige positie. De
RES richt zich voornamelijk op de opgave hernieuwbare elektriciteit op land en de opgave
hernieuwbare warmte met de daarbij nodige infrastructuur, opslag (en gebouwde omgeving).
In het Klimaatakkoord is het doel van een RES als volgt opgeschreven “Met de RES krijgen
regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor meer
hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te
beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk
hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.
Wat betekent dit voor gemeenten?
Gemeenten moeten samen met de provincie, waterschappen en maatschappelijke partners
een regio bepalen, waarvoor ze een regionale energiestrategie opstellen. Voor de wijze van
aanpak voor de strategie moeten de regio’s, provincie en waterschappen een startnotitie
opstellen.
Door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden in samenwerking met onder
andere de VNG en het Rijk landsdekkende uniforme uitgangspunten (datasets, uniforme
rekenmethodieken en regionale energieanalyses) uitgewerkt parallel aan de daarvoor
benodigde afspraken in het Klimaatakkoord, zodat de RES onderling vergelijkbaar en
optelbaar zijn.
Dit alles moet leiden tot het in kaart brengen wat we nu en in 2030 aan (niet duurzaam)
opgewekte elektriciteit en warmte in de regio verbruiken. Bepaald moet worden met welke
grootschalige en herbruikbare energiestrategieën (zon, wind, bodemwarmte) we als regio
een bod voor doen voor een C)2-reductie van tenminste 49%.
De formele start van de ontwikkeling van regionaal gedragen RES vindt plaats na
ondertekening van het Klimaatakkoord. Wanneer de ondertekening plaatsvindt is nog niet
bekend. De verwachting is dat dit medio mei 2019 zal zijn. De start van het proces gebeurt
met een bestuurlijk vast te stellen 'startnotitie' per regio. De startnotitie beschrijft de
landsdekkende uniforme uitgangspunten en besluitvorming over de regionale opdracht. De
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in de startnotitie op te nemen bestuurlijke kaders worden aan de gemeenteraad ter
besluitvorming voorgelegd.
Zes maanden na het ondertekenen van het Klimaatakkoord moet in alle regio’s het conceptRES (“bod”) gereed zijn.
Voor het geval deze biedingen bij elkaar niet optellen tot de nationaal afgesproken ambities,
wordt een door het Rijk een op de regionale data gebaseerde taakstelling aan de regio
opgelegd, zodat eind 2019 de regionale invulling van de nationale opgave verdeeld is. Vanaf
begin 2020 worden dan de uitkomsten van de RES in het omgevingsbeleid van gemeenten
en provincie opgenomen.
De zes Utrechtse gemeenten van regio Amersfoort vormen samen een regio voor de RES.
Vooruitlopend op de start van het proces om tot een RES te komen worden onder andere
de projectorganisatie ingericht, op gemeenteniveau inventarisaties gemaakt van huidig en
verwacht toekomstig energiegebruik. De gemeenteraden wordt in aanloop naar een
startnotitie een voorstel voorgelegd voor kaders en randvoorwaarden voor de RES. Dit
voorstel wordt geagendeerd voor de raadscyclus van februari/maart 2019.

Prestatieafspraken
Elk jaar maken de gemeente, WSL en HLVE afspraken over de door deze drie partijen te
leveren inspanningen in de komende periode in het licht van het gemeentelijk woonbeleid.
De hoofdonderwerpen zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
Ten opzichte van de afspraken voor 2018 zijn enkele nieuwe accenten gezet. Voor wat
betreft de gemeentelijke inbreng zijn deze (uiteraard) gebaseerd op het CUP 2018-2022.
Enkele in het oog springende zaken zijn de volgende.
Begin 2019 wordt een woningbehoeftenonderzoek gehouden. Dit is onderzoek is om zo
duidelijk mogelijk te krijgen hoeveel, maar voor vooral welke woningtypen moeten worden
gebouwd. Voor wat betreft de sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen wordt
samengewerkt met WSL en HLVE.
De bouw van goedkope koop- en middeldure huurwoningen is een van de speerpunten van
ons woonbeleid. Wanneer marktpartijen hierin niet of onvoldoende voorzien gaan wij over de
realisatie van deze woningcategorieën met WSL in gesprek.
WSL heeft in 2025 een woningvoorraad van 2.800 sociale huurwoningen. Hiervoor bouwt zij
in de periode tot 2020 150 woningen en tot 2025 nog eens 150 woningen. Samen met WSL
gaan wij onderzoeken hoe de vrijvallende schoollocaties (De Klimrakker, De Holm en de
Meent c.a.) kunnen bijdragen aan de doelstelling van het realiseren van meer sociale
huurwoningen.
Om sociale huurwoningen betaalbaar te houden past WSL de komende jaren de huren niet
of beperkt aan. Ook houdt zij tenminste 65% van de voorraad onder tweede
aftoppingsgrens. Hiermee wordt geborgd dat een zeker deel van de voorraad beschikbaar is
voor woningzoekenden die een beroep doen op huurtoeslag.
De duurzaamheidsambities zijn aangescherpt naar de formuleringen in het CUP 201820122. Op door de gemeente uit te geven gronden worden bij voorkeur nul-op-de-meter
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woningen gebouwd. Als WSL deze woningen realiseert geldt een aangepast grondprijs. In
2019 stelt de gemeente een warmtetransitieplan op. Hierbij wordt rekening gehouden met
door WSL te treffen duurzaamheidsmaatregelen in haar bezit.
De integrale tekst prestatieafspraken 2019 – 2023 is voor u ter inzage gelegd.

Aanvraag Regio Amersfoort voor beschikbare middelen Schouten voor sterke
regio’s
De raad ontving in oktober 2018 een memo van het college over de aanvraag van de Regio
Amersfoort voor middelen van de Rijksoverheid om te werken aan sterke regio’s. Deze
mogelijkheid biedt het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Hiervoor is een
budget van totaal 950 miljoen euro voor de periode 2018-2022 beschikbaar.
De gemeenten binnen de regio Amersfoort hebben hun steun uitgesproken voor de
regiodeal ‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’. Een aantal gemeenten,
waaronder Leusden, wil graag betrokken worden bij de regiodeal voor FoodValley.
Er zijn in totaal ongeveer 80 regiodeals ingediend en het beschikbare budget is meerdere
keren overschreden.
De Rijksoverheid heeft inmiddels besloten de regiodeal voor Food Valley te honoreren. Die
voor ‘Gezond Stedelijk Leven: Verdichten en Vergroenen’ is niet gehonoreerd.
De gemeente Leusden had besloten de regiodeal ‘Gezond stedelijk Leven’ te steunen onder
de voorwaarde dat ook de regiodeal voor Food Valley door de regio wordt ondersteund.
Inhoudelijk zit daar voor Leusden de meerwaarde omdat deze deal het meest aansluit op
onze opgaven in het buitengebied (o.a. voor transitie van de landbouw, aanhalen band
tussen stad en platteland). De regiodeal ‘Gezond Stedelijk Leven’ raakt niet specifiek aan
Leusden.
Met de Regio Food Valley is contact geweest over aansluiten bij deze regiodeal. Zij geven
aan dat Regiodeal Food Valley behoorlijk breed is en dat er de nodige aanknopingspunten
zijn. Afgesproken is om na het besluit van het Rijk over de verdeling van de gelden met
elkaar in overleg te treden. Dit om te bezien hoe de aansluiting het beste vorm kan krijgen.
Deze stap zal nu worden gezet.

Leader Gelderse Vallei; subsidie voor buurthuiskamer Door Achterveld voor
Achterveld
Leader is een Europees programma waarbij co-financiering vanuit overheidspartijen wordt
ingezet om projecten voor plattelandsontwikkeling te ondersteunen. De gebiedspartijen
dragen de financiering van projecten voor 50%, de overheidspartijen (Europa, provincie en
gemeenten) de overige 50%.
Buurthuiskamer Door Achterveld Voor Achterveld.
Leader GV verzoekt de gemeente €15.000 bij te dragen voor de inrichting van een
buurthuiskamer in de oude bibliotheek aan de Walter van Amersfoortstraat in Achterveld.
Deze locatie is eigendom van de gemeente Leusden. Totaal is een bedrag van €120.000
nodig.
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Via het Fonds samenlevingsinitiatieven is al €10.000 toegezegd, daarmee resteert een
bijdrage van €5.000. De gemeente heeft deze €5.000 toegezegd die ten laste van het
beschikbare Leader-budget wordt gebracht.
Het doel van DAVA met de buurthuiskamer is de (kwetsbare) inwoners van Achterveld bij
elkaar te brengen en elkaar een aantal dagen in de week te laten ontmoeten onder
begeleiding van vrijwilligers. Hiermee wordt eenzaamheid bestreden en de eigen kracht en
het behoud van sociale netwerken gestimuleerd. Tevens wordt de leefbaarheid van deze
kleine kern versterkt.
DAVA en de gemeente hebben samen berekend dat de maatschappelijke baten minimaal
€60.000 per jaar zijn door besparingen op voorzieningen en uitvoeringskosten, door meer
zelfredzaamheid en langer thuiswonen.
Het onroerend goed en de ruimtes zijn beschikbaar maar de inrichting voldoet nog niet aan
de behoeften van de doelgroep. Zo is o.a. nodig: MIVA toilet, klimaatregeling, toegankelijke
deuren etc. Het project verzorgt deze inrichting.
Het project zoekt aansluiting op de Leader-werkwijze door:
 Het is een project van, voor en door inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties.
 Het biedt een oplossing voor een doelgroep die tot op heden niet aan bod kwam.
 Het project legt een verbinding tussen alle partijen die in het dorp een rol spelen.
 De opgedane kennis en ervaringen wil DAVA delen. DAVA participeert in
netwerkbijeenkomsten van bijvoorbeeld O-gen en Stichting Omzien om zo kennis
met andere initiatiefnemers uit te wisselen.

Asbestverwijdering voormalige bibliotheek Achterveld
Bij de verbouwing van de oude bibliotheek aan de Walter van Amersfoortstraat is asbest
geconstateerd. Inclusief btw zijn de kosten van verwijdering €29.000. De kosten voor
asbestsanering worden in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatiekosten 2018.
De kostenoverschrijding komt terug in de jaarrekening 2018 en wordt daar toegelicht. Er is
geen mogelijkheid meer om de begroting 2018 hierop aan te passen.

Sociaal Domein
Uitbesteding Zorgadministratie Jeugdzorg & WMO
Het college heeft op 2 oktober 2018 besloten het voeren van de zorgadministratie van de
gemeente Leusden op basis van de Europese aanbesteding IBMN-2018-LEU-HW-001 te
gunnen aan SDO support uit Enschede per 1-1-2019.
Tot eind 2018 voert de gemeente Amersfoort, als gastheergemeente de zorgadministratie
voor de Jeugdhulp en Wmo uit voor de gemeente Leusden. Uit onafhankelijk onderzoek
bleek dat een kostenbesparing te bereiken valt door het onderbrengen van de
zorgadministratie bij een marktpartij.
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Vanaf het moment van gunnen van de zorgadministratie aan SDO support was de
doorlooptijd naar 1 januari 2019, 10 weken. In deze 10 weken is er een nauwe
samenwerking tussen de gemeente Leusden, stichting Lariks en de externe
zorgadministratie opgezet. Vanuit de gemeente Leusden begeleid een projectgroep de
overgang van Amersfoort naar SDO support. De gemeente Amersfoort is hierbij nauw
betrokken. In de toekomst blijven samenwerkingsverbanden met de gemeente Amersfoort
bestaan, zoals de gezamenlijke zorginkoop binnen het Sociaal Domein.
De focus ligt op het overzetten van de zorgadministratie naar SDO support vanaf januari
2019. Daarna zullen nog aantal activiteiten plaatsvinden begin 2019. Denk aan het
aansluiten/afstemmen van de systemen en processen en het inrichten van de
informatievoorziening.
De zorgaanbieders zijn op de hoogte gebracht van de verandering en vanaf 2019 verzorgt
SDO support de zorgadministratie voor de gemeente Leusden. De inwoners merken in
principe niks van deze wijziging.

Evaluatie Verordening Participatieraad
De raad heeft op 1 februari 2018 bij het vaststellen van de Verordening Participatieraad
Leusden een motie aangenomen waarin het college is verzocht om voor 1 november 2018
de verordening in overleg met de participatieraad op een aantal punten kritisch te
evalueren. College en Participatieraad (P-raad) hebben gezamenlijk besloten tot een
zelfevaluatie. Hieronder gaan we nader in op de evaluatiepunten van de raad.
(integrale) advisering en betrokkenheid van cliënten
De P-raad heeft (op verzoek van het college) 10 formele adviezen afgegeven die inhoudelijk
goed zijn beargumenteerd en waarin ook voorstellen worden gedaan die door het college
zijn overgenomen. De adviesaanvragen van het college hadden betrekking op één
wetsdomein; integrale advisering was daarom in 2018 niet aan de orde (dat zal in 2019
anders zijn met het beleidskader sociaal domein). Bij het opstellen van het advies worden,
afhankelijk van het onderwerp, diverse partijen, betrokken. In korte tijd heeft de P-raad een
breed netwerk ontwikkeld op het terrein van ouderen, jongeren, nieuwkomers etc.
Incidenteel is er contact met cliënten- of familieorganisaties. De adviezen staan op de
website.
Indien de P-raad een ongevraagd advies wil uitbrengen vindt in eerste instantie afstemming
met de betreffende beleidsadviseur plaats. Dit leidt dikwijls tot voorstellen die
beleidsadviseurs overnemen in beleid. Deze werkwijze heeft er toe geleid dat er nog geen
ongevraagde adviezen zijn opgesteld.
Samenwerking met de Raad voor cliëntenparticipatie Leusden (RcL)
De twee raden weten elkaar, ondanks goede wil en uitgesproken intenties van beide kanten
nog moeizaam te vinden in concrete situaties om advisering op elkaar af te stemmen of
informatie te delen. Er is m.n. verwarring over wie welke rol heeft ten aanzien van het
cliëntperspectief. Dit is een opdracht die het college zowel bij de P-raad als bij de RcL heeft
belegd. Daarbij dient de RcL te adviseren vanuit het perspectief van uitvoering van beleid, en
de P-raad vanuit beleidsontwikkeling.
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Communicatie met gemeente
Hoewel de communicatie aanvankelijk wat stroef verliep, zijn beide partijen van mening dat
deze nu goed loopt. 4 keer per jaar is er overleg met het college. Er is nauw contact met de
ambtenaren.
Werkbelasting, expertise, gewenste zittingsduur
De P-raad bestaat uit 4 leden die op grond van hun kennis en ervaring zijn benoemd.
Doordat de raad zich richt op de hoofdlijnen van het sociaal domein en gebruik maakt van
haar netwerk is ze in staat met een kleine bezetting adequaat te adviseren. De P-raad heeft
in een huishoudelijk reglement afspraken opgenomen over gewenste zittingsduur,
ontslagmogelijkheden en herbenoeming van leden.
Beloning
Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad de beloning geregeld conform art. 84
van de Gemeentewet.
Algemeen beeld
Het college ziet een compacte en flexibele P-raad, met korte lijnen met de gemeentelijke
organisatie. De inhoudelijke adviezen dragen bij aan de ontwikkeling van het gemeentelijk
beleid. Hoewel de communicatie met de gemeente aanvankelijk wat opstartproblemen
kende, is de relatie nu goed. De relatie met de RcL behoeft aandacht. Er is onduidelijkheid
over wie vanuit welk perspectief het cliëntperspectief meeneemt. Het college wil in overleg
met beide raden om te bezien hoe we tot een adequate oplossing kunnen komen.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017
De jeugdwet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek doen. Een
rapportage daarover wordt verstuurd naar het Ministerie van VWS waarmee we aan onze
verantwoordingsplicht voldoen.
De gemeente Leusden voerde in september 2018 een cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit
over het jaar 2017 om inzicht te krijgen in de (effecten van) jeugdhulp onder cliënten binnen
de gemeente. Om pragmatische redenen (o.a. verwachte lage respons) zijn eerdere
onderzoeken op regionaal niveau gedaan. De uitkomsten waren daardoor erg globaal en
niet goed te vertalen naar Leusden. Dit is het eerste onderzoek op Leusdens niveau.
In totaal zijn 690 jeugdhulpcliënten of hun ouders in Leusden uitgenodigd om deel te nemen
aan het onderzoek. 134 ouders en jongeren vulden de vragenlijst in; een respons van 20
procent. Daarmee heeft het onderzoek voldoende representatieve waarde.
Het onderzoek is gericht op de ervaringen van jeugdigen en/of hun ouders op het gebied
van:
 Toegang naar jeugdhulp
 De ontvangen hulp
 Effect van de hulp
 Contact met Larikslaan2
De vragen komen overeen met de vragen die de andere gemeenten in de regio stellen.
Daarnaast zijn er vragen toegevoegd over Lariks.
De uitkomsten zijn vergeleken met een landelijke referentiegroep.
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De respondenten zijn over het algemeen goed te spreken over de bejegening. De
tevredenheid over de samenwerking tussen de organisaties (regionaal niveau) scoort minder
hoog (58% tevreden). 80% ervaart verbetering na de hulp. Bij de overige 20% is de hulp nog
niet beëindigd, waren er andere doelen of schreven de respondenten de positieve effecten
toe aan iets anders dan (alleen) de hulpverlening.
De meningen over het contact met Lariks lopen uiteen. Over de locatie en de bereikbaarheid
zijn de respondenten grotendeels tevreden.
De volledige rapportage wordt meegenomen in de raadsrapportage Sociaal Domein.
De Participatieraad en de Cliëntenraad worden geïnformeerd.
Met Lariks worden de uitkomsten besproken en wordt bekeken waar er verbeteringen
mogelijk zijn. Regionaal worden de uitkomsten meegenomen in de gesprekken met de
zorgaanbieders.

Geldloket Leusden
De dienstverlening vanuit het Huis van Leusden wordt uitgebreid met een Geldloket: een
advies- en informatiepunt waar inwoners terecht kunnen met hun financiële hulpvragen.
Juist bij vragen over financiën, geld, armoede en schulden, kunnen mensen een hoge
drempel ervaren deze vragen te stellen. Een herkenbaar loket in de eigen gemeente kan dit
deels ondervangen: de toegang tot de ondersteuning wordt een stuk laagdrempeliger.
Daarmee heeft dit Geldloket nadrukkelijk een preventieve functie. Inwoners die zich melden
bij de consulent van het Geldloket kunnen terecht met kleine en grote vragen over hun
financiën, voor ondersteuning bij het in kaart brengen van de financiële gevolgen van bv.
samenwonen, echtscheiding of terugval in inkomsten, en voor meedenken over mogelijke
(financiële) keuzes.
Stichting Stadsring51 heeft opdracht gekregen om uitvoering te geven aan dit Geldloket.
Stadsring51 voert voor ons al schuldhulpverlening uit, biedt daarnaast een Geldloket aan in
Amersfoort en heeft expertise op het gebied van financiële ondersteuning. Opdracht is het
Geldloket Leusden uit te voeren in goede samenwerking en afstemming met Lariks.
Daarmee wordt het Huis van Leusden de plek waar inwoners ook met financiële hulpvragen
kunnen aankloppen en integraal worden ondersteund. Overigens kunnen inwoners die dat
liever willen, nog steeds terecht bij het Geldloket in Amersfoort.
Het Geldloket opent op 11 januari. In eerste instantie voor één dagdeel in de week, met de
mogelijkheid uit te breiden naar twee, afhankelijk van de vraag.
Aanvullend op de dienstverlening vanuit het Geldloket zal Stadsring51 inhoudelijk
ondersteuning bieden aan de vrijwilligers van het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS),
dat wordt gecoördineerd door Lariks. Daarmee wordt de formulierenhulp door vrijwilligers
versterkt met professionele expertise.
Het realiseren van dit Geldloket staat opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma
(CUP 3.8), waarin het college specifiek aandacht heeft voor het signaleren van armoede en
het voorkomen van financiële problematiek van inwoners.

Nieuwe wet Inburgering
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Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hoofdlijnen gepresenteerd voor
veranderingen in het landelijk inburgeringsbeleid. De ideeën worden de komende periode
uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat in september 2019 aan de Tweede Kamer wordt
verstuurd. De wet zou per 1 juli 2020 in werking moeten treden.
Vooruitlopend hierop informeren we u alvast kort over de belangrijkste voorgenomen
wijzigingen. Met de nieuwe wet wordt namelijk de regie op inburgering teruggelegd bij
gemeenten. Dit gebeurt onder meer op de volgende manieren:
1. Het leenstelstel wordt afgeschaft, gemeenten kopen inburgerlessen in.
In de huidige situatie zijn statushouders zelf verantwoordelijk voor het inkopen van hun
inburgeringslessen, die nodig zijn het examen te behalen en aan de inburgeringsplicht te
voldoen. Hiervoor kunnen zij geld lenen via het DUO.
Onder de nieuwe wet kopen gemeenten de inburgerlessen in. Met de lessen moet vorm
gegeven worden aan drie ‘leerroutes’: een route waarmee de statushouder taalniveau B1
bereikt, een route richting onderwijs of, als deze routes niet mogelijk zijn, een route gericht
op zelfredzaamheid en zoveel mogelijk beheersen van de taal.
2. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een Persoonsplan Inburgering
en Participatie (PIP).
De statushouder start met een brede intake bij de gemeente, waarin o.a. informatie over
opleidingen, werkervaring, leerbaarheid, mate van zelfredzaamheid, sociaal netwerk,
gezinssituatie en gezondheid wordt opgehaald. Het Rijk formuleert voor deze intake criteria
en kaders. Daarna wordt een persoonlijk programma opgesteld voor het leren van taal,
zoveel mogelijk in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. De route naar het
te bereiken einddoel wordt in het plan vastgelegd, net als de looptijd waarin het einddoel
behaald moet zijn.
3. Gemeenten ontzorgen nieuwkomers in de eerste periode in de vaste lasten.
In de eerste periode dat statushouders in de gemeente zijn komen wonen, betaalt de
gemeente de vaste lasten als huur en verzekeringen vanuit de bijstand. De duur hiervan
wordt vastgelegd in het Persoonsplan.
Overige wijzigingen:
4. Er gelden hogere eisen voor inburgering waaronder een hogere taaleis (B1 i.p.v. A2)
5. Gemeenten kunnen eerder boetes uitdelen als nieuwkomers zich niet voldoende inzetten,
vanuit de taak die gemeenten hebben vanuit de Participatiewet
6. Ontheffing van inburgering is niet langer mogelijk.
7. Het examenstelsel wordt eenvoudiger.
Wat dit financieel voor gemeenten betekent, zal in een later stadium duidelijk worden. Het
Rijk zal een nog nader te bepalen budget beschikbaar stellen aan gemeenten voor de
inkoop van de inburgeringslessen. De overige werkzaamheden lijken binnen de huidige
budgetten uitgevoerd te moeten worden.
In het eerste kwartaal van 2019 voeren we in Leusden een verkenning uit van de
mogelijkheden in onze gemeente. Dit doen we in nauw overleg met partijen als de Sociale
Dienst, NVA en Lariks. Maar we gaan breed in gesprek met de betrokken partijen die zich in
Leusden inzetten voor statushouders, zoals o.a. het Taalcafé en Taalschool, om samen de
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kansen te verkennen.
We zullen de raad op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit terrein.
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