
Besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2020

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, 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-Koopman, W.H. van den Brink en C.W.M. den Hertog
SP : A.M. Belt 

Afwezig : L.K. van der Ham en J.A.F. van Ginkel (met kennisgeving)

Wethouders : Wethouders W.R. Vos (afwezig agendapunt 6-12), 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 vergadering.
Er is bericht van verhindering van mevrouw Van der Ham en de heer Van Ginkel.
Verder wenst burgemeester Bouwmeester de heer Van Hel veel sterkte. Tot aan de zomer 
doet hij een stapje terug in verband met zijn gezondheid. De heer Den Hertog zal als tijdelijk 
raadslid de zetel innemen. 
Tenslotte schetst burgemeester Bouwmeester in het kort de maatregelen die de gemeente 
neemt en zal nemen in verband met het coronavirus. Wethouder Vos is tijdens de 
raadsvergadering tijdelijk afwezig in verband met VRU-overleg met burgemeesters over de 
nieuwe landelijke maatregelen in het coronadossier. 

2.       RV Toelating tijdelijk raadslid
Raadsbesluit:
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. de heer C.W.M. den Hertog toe te laten als tijdelijk lid van de raad.

De commissie geloofsbrieven (vz. mw. Tolboom en leden dhr. Dragt, mw. Houtveen) heeft op 
12 maart de geloofsbrief van dhr. Den Hertog beoordeeld aan de hand van criteria gesteld in 
Kieswet en Gemeentewet. De commissie adviseert om de heer Den Hertog toe te laten.

Stemming: bij acclamatie. De heer Den Hertog legt aansluitende de eed af. 

3. RV Benoemingen diverse functies
Raadsbesluit:
Overeenkomstig de door de fracties gedane voordrachten, de volgende personen in de 
genoemde functies te benoemen tot
1. lid van de werkgroep financiële verantwoording: M.Th.M. Sturkenboom; 
2. raadsrapporteur GBLT (Lococensus Tricijn): W.H. van den Brink;
3. raadsrapporteur GGDrU: A.M. Belt

 
- Stemming per stembriefje. Alle benoemingen zijn aangenomen 19v-0t.  

4. Inspraakronde
De heer Van Merriënboer spreekt in bij agendapunt Organisatieontwikkeling.
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5. Vaststellen agenda
Fractie CU-SGP brengt motie vreemd in over vluchtelingen.
Op voorstel van mw. Pouwels vindt de stemming bij raadsvoorstel Recreatie&Toerisme plaats 
na beraadslaging en stemming over het voorstel Organisatieontwikkeling.  
Verder conform vastgesteld. 

6. Lijst ingekomen stukken 
Conform vastgesteld.

7. RV Visie recreatie en toerisme 
Raadsbesluit:
Het college stelt u voor:
1. de visie Recreatie & Toerisme vast te stellen en daardoor in te stemmen met:
- onze kapstok voor de visie: “Midden in het midden van het land”, als ideale 
uitvalbasis voor het verkennen van Leusden én de regio;
- wandelen en fietsen als verbindend element;
- de focus te leggen op een groter aanbod, capaciteit en diversiteit van 
logiesmogelijkheden;
- het aanhaken bij regionale en provinciale initiatieven en het benutten van 
bestaande toeristische kennis en marketingexpertise in de regio; 
- het richten op enkele specifieke doelgroepen, ieder met een eigen 
marktbenadering;
- het vinden van een eigentijdse en passende vorm van informatievoorziening;
- het voornemen om vanaf 2022 tot een alternatief te komen voor de inning van 
toeristenbelasting;
2. in te stemmen met structurele uitbreiding van 0,5 fte formatie Recreatie en 
Toerisme ad. € 43.000 per 1-1-2022 voor het uitvoeren van de visie en deze te dekken uit 
beschikbare middelen binnen de begroting, zoals vastgelegd in het raadsvoorstel 
Organisatieontwikkeling.

 
Amendement A.7.1 CU-SGP D66 schrappen uitbreiding – UNANIEM AANGENOMEN:
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Beslispunt 2 inzake uitbreiding 0,5 fte per 1-1-2022 te laten vervallen.
 

Amendement A.7.4 CDA Ja-mits – aangenomen 15v – 4t.: 
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor aan beslispunt 1 van het raadsbesluit een (achtste) 
gedachtestreepje toe te voegen:

Er wordt een ja, mits beleid gevoerd om initiatieven te stimuleren van recreatieve 
voorzieningen. 

 

Stemming
- Amendement A.7.1 is unaniem aangenomen. 
- Amendement A.7.2 is aangenomen met 15v – 4 t. Voor stemden de fracties: CDA, 

ChristenUnie-SGP, D66 en VVD. Tegen stemden: GroenLinks-PvdA en SP. 
- Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

8. RV Nota grondbeleid
Raadsbesluit:
Zie besluit op GO bij de vergaderstukken. Het dictum is te groot. 

 
Amendement A.8.1 CU-SGP VVD CDA D66 Beleidskader 4 verantwoording aan raad
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor Beleidskader 4 “Strategische aankopen”, tweede 
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beslispunt, als volgt te wijzigen:
- Het mandaat ligt tot dit bedrag bij het college. Het college informeert de raad zo 

spoedig mogelijk over een aankoop, voorzien van een toelichting en onderbouwing. 
De financiële verantwoording vindt achteraf plaats bij de eerstvolgende 
bestuursrapportage. Eventuele verruiming van het budget moet expliciet aan de 
raad worden voorgelegd voorzien van gedegen argumentatie.

 
Stemming:

- Amendement A.8.1 is unaniem aangenomen.
- Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

9. RV Organisatieontwikkeling
Raadsbesluit:
Het college stelt u voor:
1. De randvoorwaarden te creëren om de zorg- en knelpunten in de organisatie op te 
lossen en hiertoe de volgende middelen beschikbaar te stellen:
a. Vanaf 2020 structurele ruimte ad € 131.000 voor uitbreiding van de formatie en 
verhoging van het Centraal Knelpuntenbudget;
b. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 incidentele ruimte voor tijdelijke uitbreiding van 
de formatie met respectievelijk € 649.000, € 489.000 en € 427.000.
2. Bij de voor- en najaarscyclus de voortgang en het effect van de organisatie 
ontwikkeling te monitoren en daartoe € 15.000 beschikbaar te stellen; 
3. Gelet op het coalitie akkoord en het college uitvoeringsprogramma prioriteit toe te 
kennen aan sociaal domein, duurzaamheid en Leusden op de Kaart en daartoe 
 € 214.000 beschikbaar te stellen.
4. De onder 1b genoemde incidentele kosten te dekken uit de algemene reserve 
toevoeging exploitatie;
5. De onder 1a genoemde structurele kosten vanaf 2022 bij te ramen binnen de 
beschikbare begrotingsruimte en de voor 2020 en 2021 resterende tekorten ad € 326.700 
en 2021 ad € 68.000 te dekken ten laste van de algemene reserve toevoeging exploitatie.
6. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 
2020-1012 en deze vast te stellen.

 
Amendement A.9.1 CU-SGP D66 SP organisatieontwikkeling prioriteiten: Ingetrokken
beslispunt 3 van het raadsbesluit te verwijderen en de volgende beslispunten qua 
nummering daarop aan te passen;
als nieuw beslispunt 6 te formuleren:
Bij de bespreking van de Kaderbrief 2021 te besluiten wat de prioriteiten zijn en welk 
bedrag daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

 
Amendement A.9.2 VVD CDA GL-PvdA CU-SGP SP en D66 inzake Urgentie en 
Prioriteiten - Unaniem aangenomen: 
Ondergetekenden stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen. :

beslispunt 2. Te schrappen het zinsdeel “.. en daartoe 15.000 euro ter beschikking te 
stellen.”

Beslispunt 3 als volgt te wijzigen:
Voorlopig de ernstigste lopende knelpunten, die de aanpak van voor Leusden cruciale 
onderwerpen (sociaal domein en duurzaamheid) belemmeren, incidenteel te bestrijden en 
daartoe in 2020 incidenteel € 171.000 beschikbaar te stellen.

Beslispunt 7 toe te voegen:
Bij de bespreking van de Kaderbrief 2021 te besluiten wat de prioriteiten zijn, waar 
geïntensiveerd moet worden en waar het minder kan en welk bedrag daar structureel 
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voor beschikbaar wordt gesteld
 Stemming:

- Amendement A.9.1 CU-SGP, D66 en SP is ingetrokken
- Amendement A.9.2 VVD CDA GL-PvdA CU-SGP SP en D66 is unaniem aangenomen.
- Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

10. RV Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten
Raadsbesluit:
Het college stelt u voor:
• een gezamenlijke aanbesteding van het accountantscontract 2021-2026 te doen 
via de inkoopsamenwerking Noord-Veluwe;
• de gezamenlijke aanbesteding uit te voeren in een perceel met de gemeenten 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten (BLNP-gemeenten);
• de werkgroep financiële verantwoording namens de raad de 
aanbestedingsdocumenten te laten vast stellen, de selectie van de nieuwe accountant te 
doen en de besluitvorming daarover in de raad voor te bereiden;
• het contract met de huidige accountant BDO Audit en Assurance B.V. na controle 
van het verslagjaar 2020 te beëindigen.

 
- Aldus besloten.

11. Vaststellen besluitenlijst

Besluitenlijst van 6 februari 2020 is conform vastgesteld. 

12. Actualiteiten

- De heer Mülder over de Biezenkamp: evaluatie verkeerssituatie planning opknappen gevels

13. Moties vreemd aan de agenda 
Motie vreemd Mv.1 CU-SGP, D66, GL-PvdA, SP inzake vluchtelingen:

De raad spreekt uit: 
Alleenstaande kinderen uit overvolle kampen in Griekenland zijn in Leusden van harte 
welkom als het voor deze kinderen de beste oplossing is; 
en brengt dit standpunt over naar de landelijke overheid.

 
- Stemming: de motie is aangenomen, 15v. - 4t. Voor stemden CU-SGP, GL-PvdA, SP, 

CDA, D66. Tegen stemde de fractie VVD. 
Verklaring Van Eijden: de motie richt zich op kinderen in uiterste nood die meemaken wat 
niemand wil. Wij hechten aan juiste en beste hulp voor deze kinderen, opdat zij zo spoedig 
mogelijk worden herenigd met hun ouders. 

14. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 16 april 2020.
 

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