
Besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2020

Aanwezig
Voorzitter : G.J. Bouwmeester
Griffier : I. Schutte
CDA : W.G. van Ginkel, R.W.C. Tolboom 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-Koopman, W. van Hell en W.H. van den Brink
SP : A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel

Afwezig : H. van den Heuvel en M.G. van Eijden-Smits (met kennisgeving)

Wethouders : P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden. Wethouder 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 geluidsopname staat op het raadsinformatiesysteem: gemeentebestuur.leusden.nl

1. Opening
- Welkom aan iedereen.
- Bericht van verhindering van de dames Van Eijden-Smits en Van den Heuvel. 

2. RV Toelaten raadslid
Raadsbesluit:
onderstaande, door de voorzitter van het centraal stembureau, benoemd verklaarde toe te 
laten tot de raad van de gemeente Leusden: 

W.H. van den Brink 

Commissie geloofsbrieven over toelating
- De commissie bestond uit de heer Caarels, voorzitter, en leden Mülder en Belt. 
- De heer Caarels brengt rapport uit over het onderzoek geloofsbrieven. 

Stemming raadsvoorstel
- Raad stemt per acclamatie in met toelating raadslid.

3. RV Benoeming en eervol ontslag fractievertegenwoordiger
 
Raadsbesluit:

1. mevrouw J.J. van Os-Schipper per 6 februari 2020 eervol te ontslaan als 
fractievertegenwoordiger van de fractie van CDA;

2. de heer M.J.J. van der Kooi per 6 februari te benoemen als 
fractievertegenwoordiger van de fractie ChristenUnie-SGP.

Stemming over voordracht fractievertegenwoordiger per stembriefje
- De heer Van der Kooi is benoemd met 19v – 0 t.

Stemming over het raadsvoorstel
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
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4. RV Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffiers
Raadsbesluit:

1. De functionaris die op 22 september 2016 is benoemd tot griffier, zoals bedoeld in 
artikel 107 Gemeentewet, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier. 

2. De functionaris die op 15 december 2016 is benoemd tot plaatsvervangend griffier, 
zoals bedoeld in artikel 107d Gemeentewet, met ingang van 1 januari 2020 aan te 
wijzen als plaatsvervangend griffier. 

3. De functionarissen die op 28 januari 2016 zijn benoemd tot plaatsvervangend 
griffier, zoals bedoeld in artikel 107d Gemeentewet, met ingang van 1 januari 2020 
aan te wijzen als plaatsvervangend griffier. 

4. De heer J. Jansen aan te wijzen als plaatsvervangend griffier voor de periode van 
6 februari tot en met 10 juli 2020.

Stemming over het raadsvoorstel
- Raad stemt in bij acclamatie met het raadsvoorstel. 

5. Inspraakronde
-      Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

6. Vaststellen agenda
-      Agenda conform vastgesteld. 
-      Dhr. Caarels verzoekt een verklaring te geven namens de raadsrapporteurs VRU.

7. Lijst ingekomen stukken 
-      Conform vastgesteld.
 

8. RV Vaststelling bestemmingsplan Maanwijk
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 1 oktober 2019 (L225646);

2. de Nota van Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen voor het 
ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Maanwijk, Leusden-Zuid’ 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 bestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Maanwijk, Leusden-Zuid’ gewijzigd vast 
te stellen overeenkomstig de Zienswijzennota en ambtshalve aanpassingen;

5. de welstandsnota 2018 te wijzigen door opname van het beeldkwaliteitsplan 
Maanwijk, Leusden.

Toezegging wethouder Van Beurden dat college het probleem van water in de kruipruimtes 
zal oppakken in het GAP. 
Toezegging wethouder Van Beurden dat hij naar omwonenden toe de procedure planschade 
actief zal uitleggen. 

Stemming
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
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9. RV Vaststelling Strategische agenda Regio Amersfoort
Raadsbesluit:
1.a het voorstel van de Dialooggroep Kwalitatieve woningbouw te plaatsen op 

de Strategische agenda regio Amersfoort 2019 - 2022, de perspectiefkaarten 1 (met 
uitzondering van het onderwerp ‘Samenwerking: opzetten van een regiostad), 2 en 3 op te 
nemen in de Strategische agenda regio Amersfoort 2019- 2022 en aldus onderzoeken op 
haalbaarheid en uitvoerbaarheid;

1.b  Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma van de RRV;
2.a  Het voorstel van de Dialooggroep Energie en duurzaamheid voor de domeinen    I, III, en V 

t/m VII uit het Actieplan te plaatsen op de Strategische Agenda regio Amersfoort 2019 - 
2022 en te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

2.b De voorstellen uit de domeinen II en IV voor uitwerking te betrekken bij de Regionale 
Energie Strategie

3.   het voorstel van de Dialooggroep Inclusieve Arbeidsmarkt te plaatsen op de Strategische 
Agenda regio Amersfoort 2019 – 2022 en te onderzoeken op haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. 

4.   de voorstellen te toetsen aan de door de gemeenteraden meegegeven lokale kaders

Amendement A.9.1 inzake inclusieve arbeidsmarkt - AANGENOMEN
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 3 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

3. het voorstel van de Dialooggroep Inclusieve Arbeidsmarkt te plaatsen op de 
Strategische Agenda regio Amersfoort 2019 – 2022 en te onderzoeken op haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid.

Amendement A.9.2 inzake Regiostad en lokale kaders - AANGENOMEN
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunten 1.a van het raadsbesluit te wijzigen en 
beslispunt 4 toe te voegen:

Beslispunt 1.a als volgt wijzigen:
1.a       het voorstel van de Dialooggroep Kwalitatieve woningbouw te plaatsen op 

de Strategische agenda regio Amersfoort 2019 - 2022, de perspectiefkaarten 1 (met 
uitzondering van het onderwerp ‘Samenwerking: opzetten van een regiostad), 2 en 3 op 
te nemen in de Strategische agenda regio Amersfoort 2019- 2022 en aldus onderzoeken 
op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;

Beslispunt 4 toevoegen:
4. de voorstellen te toetsen aan de door de gemeenteraden meegegeven lokale kaders

Stemming
- Amendement A.9.1 inzake inclusieve arbeidsmarkt is unaniem aangenomen
- Amendement A.9.2 inzake Regiostad en lokale kaders is unaniem aangenomen
- Raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 

HAMERSTUKKEN
Voorafgaand aan de hamerstukken legt de heer Caarels als raadsrapporteur VRU een korte 
verklaring af. Deze is opgenomen bij de stukken.  

10. RV Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2021)
- Aldus besloten.

11. RV Vaststellen verordeningen Wmo en Jeugd 2020 
- Aldus besloten.

12. RV Kadernota GGDrU 2021
- Aldus besloten.
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13. RV Zienswijze GGDrU lidmaatschap Werkgeversvereniging samenwerkende 
gemeentelijke organisaties (WGSO)
- Aldus besloten.

14. RV Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Werkvoorziening Amersfoort 
(RWA)
- Aldus besloten.

15. RV Kadernota 2021 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
- Aldus besloten.

OPENBARE BESPREEKPUNTEN

16. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
- De besluitenlijst 12 december 2019 is conform vastgesteld.
- De besluitenlijst 23 januari 2020 is conform vastgesteld.

17. Actualiteiten

 Mw. Belt over De Korf.
 Dhr. Kramer over zebrapaden en led-verlichting, kan veiligheid verbeterd worden. 

Toezegging wethouder Vos: komende tijd wordt de led-verlichting stuksgewijs bekeken en 
veiliger gemaakt. 

 Mw. Van der Ham over maatregelen om vuurwerk veiliger te maken. 
 Mw. Pouwels over stand van zaken samenlevingsakkoorden en de betrokkenheid van de 

raad daarbij.
Toezegging wethouder Kiel: hij zal raad vaker uitnodigen bij ‘feestjes’. 

18. Moties vreemd aan de agenda
Geen moties ingediend. 

19. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 12 maart 2020.
 

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