
Gemeente Leusden 

Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2021 

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: gemeentebestuudeusden.n1 

Aanwezig 

Voorzitter G.J. Bouwmeester 
Griffier 	I. Schutte — van der Schans 
CDA 	M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel, A.D.M.J. Kramer 
VVD 	C.P.W.J.  Genders,  K. Roskam, H.B. Caarels, H. Lonink 
GL/PvdA 	M.T.M. Sturkenboom, F. Anten, D.F.F.A. Houtveen, F.G van der Vegte 
D66 	A.J. Dragt, A. van Woerdekom, J. M0Ider 
CU/SGP 	K.E. Pouwels, W. van  Hell,  W. van den Brink 
SP 	A.M. Belt, J.A.F. van Ginkel 

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

Afwezig 	Geen bericht van verhindering ontvangen. 

Opening 
- 	Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
- Er is geen bericht van verhindering ontvangen. 
- Digitale vergadering: digitaal presentie afnemen en digitaal stemmen. 

Vaststellen agenda 
Conform vastgesteld. 

13
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4. 

HAMERSTUK  
RV  Bezwaar inzake raadsbesluit 10-12-2020 Doomseweg 29b  

Stemming 	- Aldus besloten. 

Stemverklaring  
Mw  Belt, SP De fractie stemt voor het besluit ondanks dat de fractie tegen het raadsvoorstel 
in december heeft gestemd. Fractie is van mening dat de raad een correcte afweging heeft 
kunnen maken en in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen. Fractie gaat er van uit 
dat college wijze lessen trekt uit het dossier Doornseweg, aangezien in de nabije toekomst 
vaker met grondontwikkelingen aan de slag gaan. 
Dhr M0Ider, D66 De fractie steunt het voorstel omdat het juridisch correct is. Maar fractie blijft 
van mening dat er bij de overgang van het bestemmingsplan naar de beheersverordening iets 
niet goed is gegaan. De fractie volgt de verdere stappen nauwlettend en spreekt hoop uit dat 
alle partijen elkaar blijven respecteren. 
RV  Bekrachtiging geheimhouding ENSIA 

- Aldus besloten 

5. 	Sluiting 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 3 juni 2021. 

I. Schutte 	S ans 	 G.J. Bouwmeester 
griffier 	 voorzit 
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