
Bijlage 3: Overzicht ten behoeve van prioritering

In het 2e halfjaar 2019 is een inventarisatie gemaakt van prioriteiten die de komende twee jaar tot 
inzet van middelen leidt die niet past binnen de huidige begroting. Deze prioriteiten kunnen 
voortvloeien uit het CUP, wettelijke/landelijke ontwikkelingen of bestaand beleid. In het 
raadsvoorstel zijn vier prioriteiten meegenomen waarbij wij hebben onderbouwd waarom we voor 
deze prioriteiten nu middelen beschikbaar willen stellen.
Vanwege de beperkte financiële ruimte zijn er voor de volgende prioriteiten nog geen middelen 
gereserveerd. 

Extra bodemtaken/ontwikkeling RUD
Het bevoegd gezag voor bodemtaken wijzigt waarschijnlijk van provincies naar gemeenten. De 
verwachting is dat dit per saldo tot een hogere bijdrage aan de RUD gaat leiden. Daarnaast is de RUD 
Utrecht in ontwikkeling. Leusden zal een bijdrage moeten leveren in de ontwikkelkosten. Wij 
verwachten de komende jaren een stijging van de kosten RUD.

Kwaliteitsimpuls groenvoorzieningen
Groen bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling en kwaliteit van de buitenruimte. Binnen het 
huidige meerjarenplan groen zijn geen middelen beschikbaar voor een structurele 
kwaliteitsverbetering (renovatie/reconstructie) van de groenvoorzieningen binnen de gemeente. 
Grootschaliger omvormingen naar kwalitatief hoogwaardiger voorzieningen vraagt een investering 
en een verhoging van de instandhoudingskosten.

Uitbreiding blauw op straat
De vraag om handhaving  door BOA’s stijgt, vanuit het bestuur maar ook vanuit bewoners 
(handhavingsverzoeken). De ingevoerde blauwe zones, de inrichting van de winkelcentra vragen om 
meer controle en zichtbaar blauw op straat. Controle / handhaving op drank- en horeca wet, overlast 
van overnachtende vrachtwagenchauffeurs en controle op verkeersmaatregelen bij evenementen 
vraagt veel inzet buiten de normale werktijden, waardoor urencompensatie drukt op de bezetting 
binnen normale werktijden. Om aan deze vraag te voldoen is er extra BOA capaciteit nodig.

Spelen
Het huidige beleidsplan spelen gaat uit van een reductie van het aantal speelplekken/-toestellen met 
50%. Gepoogd is om samen met bewoners te komen tot een vereenvoudigde inrichting (creëren van 
natuurlijke spelaanleiding) van speelplekken die feitelijk op de nominatie staan om te verwijderen. In 
de praktijk blijkt het niet haalbaar om 50% te verwijderen en daarmee evenredig kosten te verlagen. 
Een wel acceptabele en haalbare reductie/renovatie van speelplekken vraagt om extra middelen.

Open monumentendag
De afgelopen jaren heeft de gemeente Leusden drie keer deelgenomen aan de Open 
Monumentendag. Er dient nog een evaluatie te worden uitgevoerd. Met het organiseren van de 
afgelopen 3 Open Monumentendagen zijn verwachtingen gewekt en daarnaast past deze activiteit in 
de doelstelling ‘Leusden op de kaart zetten’. Er zijn nu geen structurele middelen geraamd voor 
deelname.

Capaciteit veiligheid
Tot halverwege 2021 is er incidenteel budget beschikbaar voor extra formatieve capaciteit voor 
veiligheid (niet de BOA’s). De verwachting is dat we gezien de ontwikkelingen op dit gebied ook na 
die periode deze capaciteit nodig zullen hebben. Het structureel maken van de formatie vraag om 
inzet van extra nu niet beschikbare middelen.



Bestrijding ongedierte/ziekte/plagen
In 2019 hebben we de explosieve ontwikkeling gezien van de eikenprocessie rups (EPR). De komende 
jaren wordt groeiende overlast verwacht van diverse diersoorten (ratten, muizen, div insecten en 
invasieve plantensoorten (Japanse duizendknoop, Berenklauw, Jacobskruiskruid etc)) vooral als 
gevolg van het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Voor de bestrijding van 
de EPR is nu beleid ontwikkeld en een budget beschikbaar gesteld. Indien dit beleid succesvol is zal er 
een structurele budgetverhoging moeten volgen.


