
Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 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 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 en vaststelling agenda
Voorzitter opent de vergadering. Het betreft de eerste digitale vergadering in Leusden. De 
vergadering vindt plaats zonder publiek, maar is openbaar. De regels zijn vooraf 
doorgenomen met het Presidium en tijdig verspreid. 
Presentielijst is digitaal vastgesteld. Bericht van verhindering van mevrouw Van der Ham.
Raadslid Tolboom is bij loting aangewezen om als eerste de stem uitbrengen bij hoofdelijke, 
digitale, stemming. 
De agenda is vastgesteld. Aan de agenda toegevoegd voorstel 1a. Verordening tijdelijke 
aanvulling raadswerk Leusden. Aan de agenda toegevoegd de motie vreemd van D66, SP en 
CU-SGP en de motie vreemd van VVD, CDA GroenLinks-PvdA en SP. 

1a. Verordening tijdelijke aanvulling raadswerk Leusden
Raadsbesluit:
De Verordening tijdelijke aanvulling raadswerk Leudsen 2020 vast te stellen. 

- Aldus besloten

2.       RV  Voorbereidingskrediet cultuurhistorisch waardevolle objecten

Raadsbesluit:
1. het voorbereidingsbesluit ‘Cultuurhistorische waardevolle objecten Leusden’ (met 

identificatienummer NL.IMRO.0327.247-0101) vast te stellen; 
2. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het op grond van artikel 3.7, lid 4 

Wet ruimtelijke ordening verboden is om bouwwerken binnen het gebied waarvoor 
het voorbereidingsbesluit geldt te wijzigen(te slopen); 

3. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat het verbod als bedoeld onder 2. 
niet geldt voor:

a. gewoon onderhoudswerk, onder voorwaarde dat de detaillering, profilering 
en vormgeving van het bouwwerk of object daarbij niet wijzigen;

b. (gedeeltelijke) sloop in het kader van werkzaamheden genoemd in artikel 2 
van bijlage II van de Bor;

c. (gedeeltelijke) sloop die noodzakelijk is vanuit (bouw)veiligheid, of;
d. (gedeeltelijke) sloop die geen aantasting van de waarde als beschreven in de 

bijlage ‘Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle objecten' tot gevolg heeft.
4. in het voorbereidingsbesluit onder 1. te bepalen dat burgemeester en wethouders bij 
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een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het bepaalde onder 2. als het belang 
van de aanvrager bij (gedeeltelijke of volledige) sloop van het cultuurhistorisch 
waardevolle object in redelijkheid voor dient te gaan boven het cultuurhistorisch 
belang van het (gedeeltelijke of volledige) behoud van het cultuurhistorisch 
waardevolle object.

5. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na 
bekendmaking ervan.

- Aldus besloten

3. RV Controleverordening 2020
Raadsbesluit:
De Controleverordening 2020 vast te stellen. 

- Aldus besloten

4. RV Uitbreiding MFC Atria
Raadsbesluit:

1. Akkoord te gaan met de uitbreiding met 380 m2 van MFC Atria aan de
Asschatterweg 36B;

2. Hiervoor de volgende financiële middelen ter beschikking te stellen:
Een kapitaalkrediet van € 921.000 incl. BTW, waarvan de daaruit voortvloeiende
kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de Reserve Onderwijshuisvesting;

3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 
2020-1015 en deze vast te stellen.

Stemming
Stemverklaring dhr. Van Ginkel CDA: 
De fractie van CDA zal in meerderheid voor het raadsvoorstel stemmen. Er zijn wel 
vraagtekens bij het gelopen proces. De omwonenden hebben weinig kans gehad om goede 
inbreng te kunnen geven. Wij vinden dat het college hierin is tekort geschoten. Wij zijn blij met 
toezegging van college en Violà, dat zij omwonenden betrekken bij de inrichting van de 
groenvoorziening van het nieuwe gebouw. Wij vinden het van belang dat de leerlingen en 
leerkrachten goed gehuisvest zijn. 
Stemverklaring mevr. Van den Heuvel CDA:
Ik stem tegen het raadsvoorstel. Niet omdat ik de kinderen en leerkrachten geen goede 
leeromgeving gun, wel omdat ik het betreur dat er te weinig lijkt te zijn gekeken naar 
alternatieve, tijdelijke oplossingen. Wanneer er eerder door Violà aan de bel zou zijn 
getrokken dat er teveel leerlingen waren voor het gebouw, had er eerder - bijvoorbeeld 
middels wachtlijst en tijdelijke huisvesting - aan een herverdeling van leerlingen kunnen 
worden gewerkt. Daarbij ook gelet op de kosten van ruim 9 ton in deze huidige tijd, acht ik 
deze huidige oplossing niet de juiste. Ik wil het college dringend verzoeken om de huidige 
huisvestingsverordening weer eens onder de loep te nemen. 
Stemverklaring mevrouw Van Woedekom: 
De fractie D66 stemt in, maar gemeente en Violà moeten zich extra inspannen om met 
omwonenden tot een acceptabele inpassing te komen.

Stemming hoofdelijk: het raadsvoorstel is aangenomen met 19v – 1t. 
Tegen stemde raadslid Van den Heuvel; voor stemden alle overige raadsleden. 

5. Lijst ingekomen stukken 
Conform vastgesteld.

6. Vaststellen besluitenlijst
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Besluitenlijst van 12 maart 2020 is conform vastgesteld. 

7.       Moties vreemd aan de agenda 

Motie vreemd Mv.1 VVD GL-PvdA CDA SP  Uitstel RES benutten voor zorgvuldige 
participatie! - INGETROKKEN
Verzoekt het presidium:

- om het raadsvoorstel ‘Regionale Energiestrategie’, waarin het concept-bod voor de 
RES is opgenomen, in te trekken voor behandeling op 28 mei 2020.

Verzoekt het college: 
- samen met de raad het lokale en regionale participatieproces vorm te geven, zodat 

de raad, na de stakeholders en inwoners gehoord te hebben, voor 1 oktober een 
gefundeerd besluit kan nemen;

Motie vreemd Mv.2 D66 SP, CU-SGP inzake participatieproces RES - INGETROKKEN
Roept het college op,

- Zo snel als mogelijk te komen met een eigen plan om inwoners van Leusden, 
zowel via digitale kanalen als via lijfelijke bijeenkomsten, zodra daarvoor weer 
mogelijkheden zijn, te betrekken bij de plannen voor lokale energieopwek ten 
behoeve van het RES bod van de regio;

- Deze brede inspraak mogelijkheden te organiseren naast de inspraak die 
georganiseerd wordt door de regio Amersfoort;

- De raad zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de volgende 
raadsvergadering te informeren over het hierboven genoemde plan. 

Motie vreemd Mv.3 Raadsbreed inzake Uitstel RES benutten voor meningspeiling 
inwoners Leusden – Unaniem aangenomen
Verzoekt het presidium:

om het raadsvoorstel ‘Regionale Energiestrategie’, waarin het concept-bod voor de 
RES is opgenomen, in te trekken voor behandeling op 28 mei 2020.

Verzoekt het college:
- Zo snel als mogelijk te komen met een eigen plan om inwoners van Leusden, 

zowel via digitale kanalen als via lijfelijke bijeenkomsten, zodra daarvoor weer 
mogelijkheden zijn, te betrekken bij de plannen voor lokale energie opwek ten 
behoeve van het RES bod van de regio;

- Deze brede inspraak samen met de raad vorm te geven zodat de raad na 
stakeholders en inwoners gehoord te hebben voor 1 oktober een gedragen besluit 
kan nemen;

Stemming:
- Motie vreemd Mv1 is ingetrokken
- Motie vreemd Mv2 is ingetrokken
- Motie vreemd Mv3 is unaniem aangenomen. 

8. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 28 mei 2020.

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