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e,  Gemeente Leusden 

Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019 
Aanwezig 
Voorzitter 	: G.J. Bouwmeester 
Griffier 	: I. Schutte 
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. Mlder 
CU/SGP 	: K.E. Pouwels-Koopman, J. Overweg en W. van  Hell  
SP 
	

A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel 

Afwezig 

Wethouders 	: P.J. Kiel, H.A.W. van Beurden en W.R. Vos. 

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 geluidsopna me staat op het raadsinformatiesysteem: gemeentebestuur.leusden.nl  

Opening  
Burgemeester heet iedereen welkom. In bijzonder Jan Overweg, want dit is zijn laatste 
vergadering als raadslid van de gemeente Leusden. 
Rtv Utrecht maakt opnames bij agendapunt De Korf. 

2. Inspraakronde 
De heer Van Merriënboer heeft zich gemeld als inspreker bij de duurzaamheidsagenda over 
belang van biodiversiteit bij het bestrijden van de eikenprocessierups. 
Burgemeester geeft aan dat de gemeente dit voorjaar aandacht zal besteden aan de 
bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeentepagina. 

3. Vaststellen agenda  
Op verzoek van de fractievoorzitters is de Najaarsnota op de hannerstukkenlijst geplaatst. 
Toegevoegd aan de agenda: motie vreemd Mv1 inzake RES in gezamenlijkheid. 
Agenda verder conform vastgesteld. 

4. Lijst ingekomen stukken  
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken. 
Op verzoek van  mw  Belt stuk B4 toevoegen aan de behandeling van de RIB en a-stukken. 

5. RV  Vaststellen Bestemmingsplan Bouwdriest  
Raadsbesluit: 
1. de bouw van 5 rijwoningen en 14 rug-aan-rug woningen mogelijk te maken op het 

perceel van de voormalige boerderij Bouwdriest; 
2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen; 
4. het bestemmingsplan Bouwdriest ongewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de 

nota van zienswijzen. 

Amendement A.5.1 CDA D66  CU-SGP, VVD, SP inzake bergingen - AANGENOMEN 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 4 van het raadsbesluit als volgt te 
wijzigen en beslispunt 5 toe te voegen: 
4. het bestemmingsplan Bouwdriest met inachtneming van de nota zienswijzen gewijzigd 
vast te stellen, met dien verstande dat de bergingen behorend bij de 14 rug aan rug 
woningen worden gesitueerd volgens bijgaande tekening; 
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5. de verbeelding in het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

Amendement A.5.3 D66 CDA  CU-SGP inzake parkeerplaatsen - AANGENOMEN 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 4 van het raadsbesluit als volgt te 
wijzigen en beslispunt 5 toe te voegen: 
4. het bestemmingsplan Bouwdriest met inachtneming van de nota zienswijzen gewijzigd 
vast te stellen, met dien verstande dat de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te 
realiseren in het groenpark nabij de  Nabbed  te schrappen en de mogelijkheid om extra 
parkeerplaatsen te realiseren in het groenvlak tussen de 5-rijwoningen en de Ruige 
Velddreef toe te voegen; 
5. artikel 3 lid 3 in het bestemmingsplan hierop aan te passen. 

Motie M.5.1 D66 inzake participatie - VERWORPEN 
Verzoekt het college: 
met spoed het gemeentelijk participatiebeleid voor ruimtelijke plannen zo in te richten dat alle 
belanghebbenden conform afspraak worden betrokken. 

Toezeggingen: 
- 	Wethouder Vos zegt toe met betrokken omwonenden in gesprek te gaan over de participatie. 

Stemming: 
- 	Amendement A.5.1 CDA D66  CU-SGP VVD SP inzake bergingen is unaniem aangenomen. 

Amendement A.5.3 066 CDA  CU-SGP inzake bestemming parkeren is aangenomen 17v.-3t.; 
voor stemden CDA,  CU-SGP, VVD, D66 en SP; tegen raadsleden Van der Ham, 
Sturkenboom en Van der Vegte. Raadslid Houtveen was buiten raadzaal bij stemming. 
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Bouwdriest is gewijzigd unaniem vastgesteld; 
Motie M.5.1 D66 is na wijziging verworpen 8v.-13t.; voor stemden D66, SP en  CU-SGP, tegen 
stemden CDA, VVD en GroenLinks-PvdA. 

6. RV  De Korf 
Raadsbesluit: 
1. De Korf in stand te houden en op te knappen met het oogmerk op levensduurverlening 

van ca 8 jaar, conform scenario "la-sober & doelmatig" (hierna. "la-s&d") uit de 
variantenstudie naar het optimale renovatiescenano De Korf; 

2. in te stemmen met het verkennen van de kaderstelling en planvorming voor 
toekomstige herontwikkeling van MFA De Korf; 

3. een incidenteel budget beschikbaar te stellen van 190.000 voor de uitvoering van 
scenario la sober & doelmatig. De uitgave kan voor 85 000 gedekt worden vanuit de 
onderhoudsvoorziening gebouwenbeheer, voor€ 93.000 uit de reserve uitbreidings- en 
vernieuwingsinvesteringen onderwijs en voor E 12.000 vanuit SPUK subsidie 
(vergoeding niet aftrekbare btw); 

4. begrotingswijziging 2019— 1027 vast te stellen. 

Amendement A.6.1 CDA VVD  GL-PvdA  CU-SGP De Korf maatschappelijke en 
culturele functies - AANGENOMEN 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te 
wijzigen: 

2. in te stemmen met het verkennen van de kaderstelling en planvorming voor 
toekomstige herontwikkeling van MFA de Korf. Daarbij een visie te ontwikkelen op 
het gebied van de Korf en haar omgeving, waarbij de maatschappelijke en culturele 
functies geborgd blijven in Leusden.ln de eerste helft van 2020 met een 
procesvoorstel te komen. Daarbij alle  stakeholders  te betrekken. 

A.6.2 D66 Herontwikkeling De Korf - INGETROKKEN 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
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1. In te stemmen met het verkennen van de kaderstelling en planontwikkeling voor toekomstige 
herontwikkeling van MFA De Korf en hierover de raad in het eerste kwartaal van 2020 een 
procesvoorstel te doen; 

2. De huidige gebruikers/ ondernemers van MFA de Korf, zoals de exploitant van de 
horecavoorziening en het bestuur van de Stichting de Tuin, nadrukkelijk te betrekken bij 
deze verkenning en planvorming, 

3. Uitgangspunt voor de planontwikkeling is geven van een impuls aan de Hamershof door het 
toevoegen van woningen, waarbij de bestaande functies van sport, theater, horeca en 
bowling een nieuwe plek knjgen, gelijkwaardig aan hun huidige locatie. De locatie van de 
sportvoorziening dient acceptabel te zijn voor de scholen die op deze sportvoorziening zijn 
aangewezen; 

4. Gedurende de periode van onderzoek en ontwikkeling de Korf in stand te houden en op te 
knappen met het oogmerk op levensduurverlenging van maximaal 8 jaar, conform scenario 
"la-sober en doelmatig" uit de variantenstudie naar het optimale renovatiescenario De Korf; 

5. een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 190.000 voor de uitvoering van scenario 
la sober & doelmatig. De uitgave kan voor € 85 000 gedekt worden vanuit de 
onderhoudsvoorziening gebouwenbeheer, voor € 93 000 uit de reserve uitbreidings- en 
vernieuwingsinvesteringen onderwijs en voor E 12.000 vanuit SPUK subsidie (vergoeding 
niet aftrekbare btw); 

6. begrotingswijziging 2019— 1027 vast te stellen. 

Stemming: 
- 	Stemverklaring, dhr. Van Ginkel (CDA): Voorzitter voor u staat een emotioneel en ongelukkig 

raadslid. Ikzelf had liever gezien dat renovatie de keuze was geweest. Dat heb ik ook zo laten 
horen. En waarom. In de eerste plaats moet het geen gewoonte worden om gebouwen van 40 
jaar te slopen. Terwijl onze burgers, zodra het een gebouw betreft van 100 jaar, met allerlei 
beperkingen te maken krijgen. Gemeente wees zuiniger op je gebouwen. Ten tweede is er 
een langjarige huurcontract afgegeven, gebaseerd op investeringen. Als je onroerend goed 
verhuurt hoor je dat in goede staat te leveren. Veel Leusdenaren zijn gehecht aan De Korf en 
De Tuin. 

- Amendement A.6.1 CDA VVD  GL-PvdA  CU-SGP De Korf maatschappelijke en culturele 
functies is aangenomen met 20 stemmen voor. Voor stemden: CDA m.u.v. dhr Van Ginkel,  
CU-SGP,  GL-PvdA, SP, D66 en VVD. Per vergissing is vergeten de tegenstem te laten 
uitbrengen; 

- Amendement A.6.2 D66 Herontwikkeling De Korf is ingetrokken; 
Raadsvoorstel Herontwikkeling De Korf is aangenomen 20v.-1t. Voor stemden: CDA m.u.v. 
dhr. Van Ginkel,  CU-SGP,  GL-PvdA, SP, D66 en VVD. Tegen stemde dhr. Van Ginkel (CDA).  

RV  Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023  
Raadsbesluit: 
1. het gemeentelijke rioleringsplan 2019-2023 vast te stellen; 
2. de middelen beschikbaar te stellen om de opgenomen activiteiten voor onderhoud en 

vernieuwingen tot uitvoer te brengen binnen de benodigde formatie; 
3. de jaarlijks vast te stellen rioolheffing te baseren op het gemeentelijke rioleringsplan 

2019-2023; 
4. de financiële gevolgen van het GRP 2019-2023 te verwerken in de Najaarsnota 2019. 

Motie M.7.3 GRP meer innovatie en ambitie - AANGENOMEN 
Roept het college op: 

- 	Ambitie te tonen op gebied van riolering en sanitatie 
- 	Om innovatieve technieken toe te passen op het gebied van sanitatie en riolering. 

Stemming: 
- Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 is unaniem aangenomen; 
- Motie M.7.1 D66 SP GRP inzet riothermie is samengevoegd tot M.7.3; 

Motie M.7.2 D66 SP GRP naar 0 op de meter is samengevoegd tot M.7.3; 
Motie M.7.3 raadsbreed inzake innovatie en ambitie is unaniem aangenomen. 

8. 	RV Belastinqverordeningen 2020  
Raadsbesluit:  
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de volgende verordeningen voor 2020 vast te stellen: 
- verordening OZB 
- verordening reinigingsheffingen 
- verordening hondenbelasting 

verordening rioolheffing 
verordening rioolaansluitrecht 
verordening toeristenbelasting 
verordening lijkbezorgingsrechten 
verordening precariobelasting 
legesverordening 

Amendement A.8.1  CU-SGP reinigingsheffing - VERWORPEN 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit inzake de Verordening 
reinigingsheffingen 2020 als volgt te wijzigen: 
de reinigingsverordening vast te stellen met dien verstande dat het vaste deel voor de 
afvalstoffenheffing wordt vastgesteld op 197 euro per huishouden. 
De consequenties van dit besluit te verwerken in de voorjaarsnota 2020. 

Amendement A.8.2 D66 Wijz tarieven inwerptrommel hh-afval - VERWORPEN 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor de tarieventa bel bij de Verordening reinigingsheffingen 
2020 als volgt te wijzigen: 
Onderdeel 1.1 Vast deel van de belasting; tarief € 210,00, 
Onderdeel 1.2 Variabel deel van de belasting 

1.2.1 1 bij een inwerptrommel van 30 liter; tarief € 0,86; 
Onderdeel 1.2. Vanabel deel van de belasting 

1.2.1.2. tarief van de inwerptrommel van 60 liter; tarief € 1,72. 
1.2.2.1 tanef mini-container van 140 liter; tarief € 4,01 
1.2.2.2 tarief mini-container van 240 liter; tarief € 6,88 

Onderdeel 5.1 Vast deel reinigingsrecht; tarief € 254,42; 
Onderdeel 5 2 Vanabel deel 

5.2.1.1 bij een inwerptrommel van 30 liter, tarief € 1,04; 
5.2.1.2. tanef van de inwerptrommel van 60 liter; tarief € 2,08 
5.2.2.1 tanef mini-container van 140 liter; tarief € 4,85 
5.2.2.2 tarief mini-container van 240 liter; tanef € 8,32 

In de verordening wijzigt het in artikel 10, lid 2. genoemde bedrag voor kwijtschelding van het 
vanabele deel van maximaal € 25,28 in maximaal € 27,52 

Stemming: 
- Stemverklaring dhr. Mlder bij amendement. Het hondenspeeltje dat hij aanbood gaat terug 

naar huize Mlder en komt volgende jaar terug. 
Stemverklaring dhr. Overweg bij  RV.  Hij heeft de kans geboden om heffingen omlaag te 
brengen.  CU-SGP stemt tegen omdat fractie tegen belastingverhoging op deze manier is. 
SP Bel sluit zich aan bij verklaring  CU-SGP. 
Amendement A.8.1  CU-SGP reinigingsheffing is verworpen. 
Amendement A.8.2 D66 Wijz tarieven inwerptrommel hh-afval is verworpen. 

- Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020 is aangenomen 13v.-8t. Voor stemden CDA, 
VVD en  GL-PvdA. Tegen stemden 066,  CU-SGP en SP. 

9. 	RV  Najaarsnota 2019  
Raadsbesluit: 
• de Najaarsnota 2019 vast te stellen; 
• het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de 

jaarschijf 2019 van € 303 800 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel; 
• het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2019 voor de jaarschijf 

2020 van € 48.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel, 
• de algemene reserve flexibel deel vanuit de algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te 

vullen met een bedrag van € 83.600 en dit bedrag in 2020 weer terug te storten in de 
algemene reserve basisdeel; 
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• de volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: 1024, 1012, 1017, 1028, 1030, 1031 
en 1032. 

• de volgende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen: 
- 	50.000 voor inrichtingskosten gemeentehuis; 
- 	E 10.000 voor een schrobmachine voor de binnensportaccommodaties; 
- 	33 000 voor verbouwing van de Walter van Amersfoortstraat. 

Stemverklaring  mw.  Belt. De fractie SP stemt tegen najaarsnota. Het gaat om menselijke 
maat meer dan om de cijfers. 
Raadsvoorstel Najaarsnota 2019 is aangenomen 19v.-2t. Voor stemden: CDA,  CU-SGP,  
GL-PvdA, VVD en D66. Tegen stemde SP 

HAMERSTUKKEN 

	

10. 	RV  Herijking dynamische Duurzaamheidsagenda 2019-2022  
Raadsbesluit: 
1 	De uitkomsten van het interactieve proces met partijen uit de samenleving inzake de 

herijking van de dynamische Duurzaam heidsagenda te bekrachtigen; 
2. Het Fonds van de Duurzaamheidsleningen in 2020 en 2021 jaarlijks met 100.000 te 

vergroten, tijdelijk revolverend tot en met 2030 en de kosten hiervan ad 31 000 te 
dekken uit de binnen de algemene reserve met aangewezen bestemming 
gereserveerde middelen voor volkshuisvesting, 

3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2020-1003 
en deze vast te stellen. 

Aldus besloten. 

	

11. 	RV  Vaststelling Bestemmingsplan 'Ursulineweg 30'  
Raadsbesluit: 
1. medewerking te verlenen aan het omzetten van de bedrijfswoning op het perceel 

Ursulineweg 30 in een burgerwoning, 
2. daartoe bestemmingsplan 'Ursulineweg 30', met nummer NLIMR0 0327 234-0401, 

vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen 

Aldus besloten. 

	

12. 	RV  Actualisering verordening adviescommissie bezwaarschriften  
Raadsbesluit: 

de verordening adviescommissie bezwaarschriften Leusden 2020 vast te stellen. 

- Aldus besloten. 

	

13. 	RV  Verordening rechtspositie  
Raadsbesluit: 
de Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers Leusden 2019 vast 
te stellen. 

- Aldus besloten. 

	

14. 	Vaststellen uitgaande brieven 

- De uitgaande brieven zijn vastgesteld. 
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n der Schans 
gel ier 

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN 

15. Vaststellen besluitenliist gemeenteraadsvergadering 

- 	De besluitenlijst 7 november 2019 is conform vastgesteld. 

16. Actualiteiten  

Dhr. Dragt over Xentari, middel bij bestrijding eikenprocessierups. 
Dhr. Mlder over U-blok op de Biezenkamp.  
Mw.  Belt over de buurtbus in zuidelijk deel van Leusden. 
Dhr. Sturkenboom over standpunt college t.a.v. lachgas-verbod. 

17 	Moties vreemd aan de orde van de dag 

Motie vreemd Mv.1  GL-PvdA  CU-SGP CDA  WD  SP RES overleg in de regio: 
Verzoekt de burgemeester: 

bij het regiobestuur erop aan te dringen dat de geplande regiobijeenkomsten over 
de RES  zó  worden ingericht, dat de dialoog gevoerd kan worden tussen de raden 
onderling over de te realiseren kaders; 
om samen met zijn collega-burgemeesters uit de RES-regio Amersfoort alles in het 
werk te stellen om de raden volledig te ondersteunen om te komen tot een 
regionaal concept-bod; 

Stemming: 
de motie is unaniem aangenomen. 

18. Eervol ontslag raadslid Jan Overweg  
De heer Overweg heeft aangegeven per 1 januari 2020 ontslag te nemen als raadslid van de 
gemeente Leusden. Hij wordt toegesproken door burgemeester Bouwmeester en door 
fractievoorzitter  mw.  Pouwels-Koopman. Daarna neemt hij in persoonlijke woorden afscheid 
van de gemeenteraad. 

19. Sluiting 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 6 februari 2020. 

G.J. Bouwmeester 
voorzitter 
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