Besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2020
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
CDA
VVD
GL/PvdA
D'66
CU/SGP
SP

: G.J. Bouwmeester
: I. Schutte
: 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, D.F.F.A. Houtveen en F.G. van der Vegte
: A.J. Dragt, A. van Woerdekom en J. Mülder
: K.E. Pouwels-Koopman, W.H. van den Brink en C.W.M. den Hertog
: A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig

: L.K. van der Ham (met kennisgeving)

Wethouders

: 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
Voorzitter opent de vergadering.
Presentielijst is digitaal vastgesteld. Bericht van verhindering van mevrouw Van der Ham.
Dhr. Roskam is aangewezen om bij hoofdelijke stemming de eerste stem uit te brengen.

2.

Inspraakronde
-

3.

Vaststellen agenda
-

4.
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De agenda is vastgesteld

Lijst ingekomen stukken
-

5.

Geen insprekers gemeld.

Conform vastgesteld.

RV Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
‘Lisidunahof te Leusden’
Raadsbesluit:
1. het besluit te bekrachtigen dat voor dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte een
milieueffectrapportage (m.e.r.) niet noodzakelijk is, zoals vastgesteld door het
college op 28 januari 2020 (L236265);
2. de Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen voor het
ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Lisidunahof te Leusden’ vast te
stellen;
3. geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder a van de wet
ruimtelijke ordening, vast te stellen;
4. het Chw-bestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Lisidunahof te Leusden’ gewijzigd
vast te stellen overeenkomstig de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen;
5. de Welstandsnota 2018 te wijzigen door opname van het beeldkwaliteitsplan ‘De
Lisidunahof’.
Stemming
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Toezegging wethouder Van Beurden: raad zal tijdig kennis nemen van het inrichtingsplan.
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6.

RV IKC Berkelwijk budget sloop De Heerd, herinrichting openbare ruimte
Raadsbesluit:
1. in te stemmen met de herinrichting van de openbare ruimte rond het IKC Berkelwijk;
en hiervoor de volgende financiële middelen beschikbaar te stellen;
a) een budget ad. € 120.000,- voor de sloop- en bouwrijp maken van basisschool De
Heerd en deze uitgave te dekken vanuit de algemene reserve basisdeel;
b) en investeringskrediet ad. € 620.000,- voor de herinrichting de openbare ruimte aan
de Berkelwijk en dit voor € 490.000,- te dekken vanuit de reserve bovenwijkse
voorzieningen en voor € 130.000,- vanuit de voorziening groot onderhoud wegen;
2. hiervoor de begrotingswijziging 2020 – 1016 vast te stellen.
Stemming
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

7.

RV GBLT Jaarrek.2019, begrotingsw.2020, Kadernotitie 2021, Ontw.begroting 2021
Raadsbesluit:
1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van GBLT;
2. kennis te nemen van de Kadernotitie 2021 van GBLT;
3. in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020 en Ontwerpbegroting 2021-2024
van GBLT en geen zienswijze in te dienen;
4. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2020 te verwerken in
de gemeentelijke meerjarenbegroting.
Dhr. Van den Brink namens de raadsrapporteurs GBLT (v.d.Brink en Mülder):
de rapporteurs hebben geen bijzonderheden aangetroffen o.b.v. stukken en gesprek met
wethouder. Samenwerking met GBLT is verbeterd. GBLT pakt verbeteringen voortvarend op.
Er zijn afspraken gemaakt om een volgend jaar in eerder stadium te kunnen rapporteren.
Toezeggingen wethouder Vos:
- informatie en cijfermaterieel over bezwaar en beroepschriften gemeente Leusden worden
aan raad verstrekt.
- Verzoek om overzicht per deelnemer van de bezwaar en beroepschriften zal Vos
inbrengen.
Stemming
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

HAMERSTUKKEN
8.
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RV RWA / Amfors, zienswijze
Raadsbesluit:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2019 RWA-Amfors;
2. in te stemmen met de meerjarenbegroting 2021-2024 RWA-Amfors;
3. de meerjarige financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage RWA over te
nemen in de begroting en het voordelig resultaat te verwerken via een ‘stelpost
bijdrage RWA’. Deze mutaties via de Voorjaarsnota 2020 te verwerken in de
gemeentelijke meerjarenbegroting;
4. als zienswijze op de meerjarenbegroting 2021-2024 RWA-Amfors kenbaar te
maken, dat
- de begroting is opgesteld vóór de coronacrisis,
- maar dat deze coronacrisis een dusdanige impact heeft op de economische
ontwikkelingen en de werkgelegenheid, dat ook Amfors mogelijk, of misschien
zelfs onvermijdelijk, de gevolgen hiervan zal ondervinden,
- en de raad daarom nadrukkelijk de kanttekening plaatst, dat deze begroting nu
niet meer een realistisch beeld geeft van de te verwachten resultaten. De
negatieve effecten van de coronacrisis kunnen nog enkele jaren doorwerken in
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de financiële resultaten.
9.

RV GGDrU Ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019
Raadsbesluit:
1. een zienswijze in te dienen bij de GGDrU met betrekking tot de volgende punten:
- een transparante begroting in te dienen waarvan de berekening aansluit bij de
kaderbrief en de berekening van de loon- en prijsindexering herleidbaar is;
- onderzoeken of in aanvulling op de analyse uitvoering reizigersadvisering er
ook andere wettelijke taken zijn die efficiënter uitgevoerd kunnen worden;
- de planning van de analyse van de uitvoering taak ‘reizigersadvisering’ aan te
passen en eerder te laten plaatsvinden, zodat de uitkomsten kunnen worden
meegenomen in de kaderbrief 2022;
2. voor het overige in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021;
3. de jaarstukken 2019 voor kennisgeving aan te nemen en de financiële gevolgen
van dit voorstel via de voorjaarsnota 2020 te verwerken in de gemeentelijke
meerjarenbegroting.
-

10.
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Aldus besloten

RV Afvalverwijdering Utrecht AVU concept begroting 2021
Raadsbesluit:
Geen zienswijze in te dienen op de concept AVU begroting 2021, maar aan het AB van
AVU conform bijgevoegde brief onze zorgen over de kostenontwikkeling kenbaar te maken.
-

13.

Aldus besloten

RV Vaststelling bestemmingplan Emelaarseweg 22
Raadsbesluit:
1. mee te werken aan de bouw van twee woningen op het perceel van de
Emelaarseweg 22 in ruil voor de sloop van voormalig agrarische bebouwing en de
versterking van het landschap;
2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen;
3. geen exploitatieplan bij het bestemmingsplan vast te stellen;
4. het bestemmingsplan Emelaarseweg 22 Achterveld gewijzigd vast te stellen
conform de nota zienswijzen.
-

12.

Aldus besloten

RV Rapport Actualisatie Grondexploitaties 2020
Raadsbesluit:
1. vast te stellen het rapport ‘Actualisatie Grondexploitaties 2020’;
2. vast te stellen het herziene niveau van de verliesvoorzieningen voor
grondcomplexen van in totaal € 2.426.000;
3. in te stemmen met het nemen van tussentijdse winsten op grondexploitaties
Locaties Leusden-Zuid, Biezenkamp en Valleipark voor een bedrag van € 330.000
ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf;
4. de gevolgen voor de Programmabegroting 2020 te verwerken met bijgevoegde
begrotingswijziging;
5. in te stemmen met het proces om bij de Voorjaarsnota 2020 een integraal voorstel
aan de gemeenteraad aan te bieden op welke wijze met het surplus in de
Algemene Reserve Grondbedrijf wordt omgegaan.
-

11.

Aldus besloten

Aldus besloten

RV Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht RUD Ontwerp Programmabegroting 2021
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Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Begroting 2021 van de RUD Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2020 te verwerken in
de meerjarenbegroting 2021-2023.
14.

Aldus besloten

RV Veiligheidsregio Utrecht VRU financiële stukken 2019-2021
Raadsbesluit:
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de volgende financiele
stukken van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU):
a) de jaarrekening 2019;
b) de bestemming van het positieve resultaat over 2019 van € 2.572.000
c) de ontwerp- begroting 2021/ geactualiseerde begroting 2020
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2020 te verwerken in
de gemeentelijke meerjarenbegroting.
-

Aldus besloten

15.

Vaststellen besluitenlijst
Besluitenlijst van 16 april 2020 is conform vastgesteld.

16.

Actualiteiten
Vraag dhr. Sturkenboom over inzameling oudpapier, wanneer terug naar 2 wekelijks?
Vraag dhr. Sturkenboom over openstelling speelplein aan Maximaplein in het weekend.
Vraag mw. Pouwels over hoe college de verruiming van de horecaregels oppakt.
Vraag mw. Belt over stand van zaken om samen op te trekken in regenboogprojecten, i.h.k.v.
internationale dag tegen homofobie en transfobie.
Vraag mw. Van den Heuvel over zelfstandig verder gaan van VVV.
Vraag van dhr. Dragt over herontwikkeling van locatie De Korf: betrek iedereen er bij om te
zorgen dat de creativiteit die binnen Leusden is ook kan worden ingezet.

17.

Moties vreemd aan de agenda
Motie vreemd Mv.1 CDA SP D66 GroenLinks-PvdA CU-SGP en VVD
De raad spreekt uit:
- dat een evenredige verdeling van het gemeentefonds van groot belang is.
- de P10 lobby te ondersteunen en verzoekt het college om de adhesiebrief ook
namens de raad verzenden.
Stemming:
- Motie vreemd Mv1 is unaniem aangenomen.

18.

Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 2 juli 2020.
I. Schutte – van der Schans
griffier

L245794

G.J. Bouwmeester
voorzitter
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