
Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 2018

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

Afwezig : - - 

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
Mededeling dat Leusden 30.000 inwoners heeft. 

2. Inspraakronde 
Geen insprekers. 

3. Actualiteiten
 Vegte – energietransitie i.r.t. legesverordening en enrgieakkoord. 

Toezegging wethouder Van Beurden raad informeren over de maatregelen hoe  
verduurzaming kan worden opgenomen.  

 Pouwels – verkeersdruk bij de randweg met name rond de avondspits. 
Pouwels – Onvrede bij omwonenden plan Lisidunahof ook over boomkap. 

 Mülder – inspectierapport betreffende WMO –zorgaanbieders van GGD ook openbaar 
maken. 

 Belt – bruggetjes op de Kuperssingel. Verkeerssituatie bij de Lidl. 
 Vos – prov Utrecht heeft repressief toezicht voor de begroting verleend. 
 Vos – tweede sporthal en parkeerproblematiek. College blijft monitoren.
 Wethouder Van Beurden – Voorafgaand aan raad is tijdens extra uitwisseling gesproken 

over de actuele ontwikkelingen in dossier ’toepassing mogelijk verontreinigd zand’. 
GGDrU en RUD geven aan dat er geen gevaar is voor omwonenden.

 Van Beurden over ontwikkeling zorgkosten 2018. Amersfoort heeft bericht dat Leusden  
rekening moet houden met verdere kostenstijging. Doorrekening per gemeente is nog niet 
beschikbaar. Urgentie van pakket van maatregelen. 

4.       Vaststellen agenda
Motie vreemd van SP en CDA inzake ballonnen wordt toegevoegd aan de agenda. 
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5. Lijst ingekomen stukken 
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.

6. RV Verordening Jeugd en WMO 2019 

Raadsbesluit:
 de verordening jeugdhulp gemeente leusden 2019 vast te stellen;
 de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente leusden 2019 vast te 

stellen.

Toezegging wethouder Van Beurden zal raad informeren over de uitwerking/gevolgen van 
het aanpassen Persoonsgebonden budget (PGB) van 100% naar 90%. 
Stemming:
- Raadsvoorstel is aangenomen met 19v – 2t. 

7. RV Najaarsnota 2018 

Raadsbesluit:
1. de Najaarsnota 2018 vast te stellen de Najaarsnota 2018 vast te stellen, en de 

tekst onder het onderdeel 6 op 
blz. 9 (Domein Leefomgeving) ‘Gedeeltelijke kwijtschelding lening De Groene 
Belevenis (DGB)’ te vervangen door 
• “Eventuele besluiten over De Groene Belevenis worden uitgesteld totdat de 
beloofde evaluatie met de gemeenteraad heeft plaats gevonden;
• de daarbij horende € - 46.000 op € 0 te stellen in 2018 zoals genoemd op blz. 28 
(no. 6). 
Het corrigeren voor het niet uitgeven van deze € 46.000 voor de verschillende 
• (sub)totalen van 2018 in de Najaarsnota;
• de bij deze nota passende begrotingswijziging 2018-1030. 

2. het voorlopige positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2018 voor de 
jaarschijf 2018 van € 40.500 toe te voegen aan de algemene reserve, basisdeel;

3. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2018 voor de 
jaarschijf 2019 van € 141.300 te dekken ten laste van de algemene reserve, 
basisdeel;

4. de structurele doorwerking van de Najaarsnota naar 2020 en verdere jaren te 
verwerken door het bijstellen van de stelpost nader te nemen maatregelen ter 
dekking van het begrotingstekort;

5. conform de Kaderbrief 2019 en ter dekking van het CUP 2018-2022:
- het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf ad. € 256.000 over te 

hevelen naar de algemene reserve, aangewezen bestemming;
- de ruimte in de reserve fonds maatschappelijke vraagstukken ad. € 82.200 

over te hevelen naar de algemene reserve, aangewezen bestemming;
6. het subsidieplafond programma 3 Samenleving als gevolg van de mutaties met 
              € 427.000 te verhogen;
7. de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1027, 1030, 1033, 1036, 1037, 

1038, 1039, 3010 en 3011;
8. de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:

- € 500.000 voor vervangen brug Horsterweg;
- € 100.000 voor een aanvullend krediet reconstructie Noorderinslag;
- € 358.000 voor vervangen E-layer, toplaag en beregeningsinstallatie 

hoofdveld MHCL.

Stemming:
- Amendement D66, VVD en CDA inzake De Groene Belevenis is aangenomen 14v – 7t.
- Raadsvoorstel is aangenomen 19v – 2t.  
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Stemverklaring CU-SGP stemt voor. Maar kan zich niet vinden in gevolgde procedure rondom 
de Groene Belevenis.
Stemverklaring SP stemt tegen omdat er teveel zaken in staan waarin ze zich niet kan vinden.

8. RV Belastingverordeningen   2019

Raadsbesluit:
de volgende verordeningen voor 2019 vast te stellen:
- verordening OZB
- verordening reinigingsheffingen
- verordening hondenbelasting; wijziging Artikel 12 Kwijtschelding als volgt:

Bij de invordering van hondenbelasting wordt alleen kwijtschelding verleend voor 
het tarief van de eerste en tweede hond, zoals vermeld in artikel 5, lid 1, 
onderdeel a en b

- verordening rioolheffing
- verordening rioolaansluitrecht
- verordening toeristenbelasting 
- verordening lijkbezorgingsrechten
- verordening precariobelasting
- legesverordening

Stemming:
- Amendement SP inzake verordening hondenbelasting is aangenomen 14v – 7t.
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

9. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 8 november, vervolg 22 november 2018

Raadsbesluit:
De besluitenlijst is na aanvulling conform vastgesteld.

10.        Moties vreemd aan de orde van de dag

Motie vreemd 1 SP over Ballonnen is ingetrokken na toezegging Bouwmeester:
Bouwmeester (portefeuillehouder) zegt toe middels memo aan de raad terug te koppelen over 
de regelgeving omtrent het oplaten ballons. Uiterlijk februari. 

11. Sluiting
Spiegelend raadslid Annet Belt. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 31 januari 2019. 

I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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