Gemeente Leusden
Besluitenlijst raadsvergadering 10 december 2020
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: A.M. Belt en J.A.F. van Ginkel
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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: gemeentebestuurieusden.n1
1.

Opening
Voorzitter opent vergadering.
Er is geen bericht van verhindering ontvangen.
In verband met een inspreker bij de motie vreemd stelt voorzitter voor om de agenda eerst
vast te stellen en daarna de inspreker ruimte te geven.

3.

Vaststellen agenda
3 moties vreemd toegevoegd aan de agenda:
•
Mv.1 VVD en D66 over winkeltijden, dhr. Genders indiener.
•
Mv.2 D66 over apotheek Eemland, dhr. M0Ider is indiener.
•
Mv.3 SP CU-SGP en GrL-PvdA over de kersuitkering, mw. Belt is indiener
Agendapunt 2 en 3 worden omgewisseld in verband met een inspreker bij motie vreemd.
Agendapunt 8. RV Najaarsnota is hamerstuk.
De agenda is gewijzigd vastgesteld.

2.

Inspraakronde
Dhr. Karel-Jan van den Hoven, Voorzitter Leusder Ondernemers Federatie, spreekt in bij de
motie vreemd over winkeltijden. De inspraaktekst staat op GO.

4.

RV/RB Afhandeling ingekomen stukken
- Conform vastgesteld.
- Op verzoek van dhr. MUlder kijkt presidium naar betere toelichting t.a.v. categorieën a/b/c/.

5.

RV Doornseweg 29b
De raad besluit na amendement:
•
het verzoek, om de aanduiding 'camping toegestaan' van de plankaart van het
bestemmingsplan Buurtschappen (artikel 10 lid 4) op het perceel Doornseweg 29b te
verwijderen, niet te honoreren. Waarbij wordt aangetekend dat elke verwijzing naar, dan
wel argumentatie voor, de plannen van DeRecreatie niet is meegewogen als
onderbouwing voor dit besluit;
concept antwoordbrief conform bijgaand voorstel vast te stellen en de verzenden, waarin
•
elke referentie naar (de plannen van) DeRecreatie als argument voor het raadsbesluit is
verwijderd.
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Amendement A.5.1 VVD CDA GroenLinks-PvdA ChristenUnie-SGP Wijziging
argumentatie on Miel. - aangenomen
Ondergetekenclen stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen
1. het veizoek, om de aanduiding 'camping toegestaan' van de plankaart van het
bestemmingsplan Buurtschappen (artikel 10 lid 4) op het perceel Doornseweg 29b te
verwijderen, niet te honoreren. Waarbij wordt aangetekend dat elke verwifring naar. dan
wel argumentatie voor, de plannen van DeRecreatie niet is meegewogen als
onderbouwing voor dit besluit;
concept antwoordbrief conform bijgaand voorstel vast te stellen en de verzenden,
waarin elke referentie naar (de plannen van) DeRecreatie als argument voor het
raadsbesluit is verwijderd.
Amendement A.5.2 D66 SP Pas op de plaats Doornseweg_ - verworpen
Alle punten van het besluit te vervangen voor:
1. Het verzoek, om de aanduiding 'camping toegestaani van de plankaart van het
bestemmingsplan Buurtschappen (artikel 10 lid 4) op het perceel Doornseweg 29b te
verwijderen, vooralsnog niet te honoreren.
Het college op te dragen een raadsvoorstel voor te bereiden om de bestemming op het
perceel Doornseweg 29b 'camping toegestaan te laten vervallen
3. Vanwege dit raadsvoorstel spoedig met de initiatiefnemers van de camping en het
bestuur van Den Treek Henschoten in gesprek te gaan met als doel een alternatieve
locatie voor de camping te vinden, zo nodig met mediation of andere externe
professionele begeleiding.
4. De betrokkenen bij de camping op dit perceel verzoeken de voorbereidingen te staken
tot dat er duidelijkheid is over de resultaten van het genoemde gesprek.
Motie M.5.1 CU-SGP - ingetrokken
Verzoekt het college:
•
Met grondeigenaar en omwonenden in gesprek te gaan over de meest geschikte
toegangsweg naar de camping;
Met omwonenden te zoeken naar mogelijkheden om de ventweg veiliger te maken;
•
Haar uiterste best te doen te zorgen dat grondeigenaar, exploitant en omwonenden
•
met elkaar in gesprek gaan en blijven;
en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming:
Amendement A.5.1 VVD CDA GrL-PvdA CU-SGP inzake wijziging voorstel en brief is
aangenomen 16v-5t.
Amendement A.5.2 D66 SP inzake pas op de plaats is verworpen 4v-17t.
Raadsvoorstel Doornseweg 29b is aangenomen 16v-5t.
Motie M.5.1 CU-SGP inzake motie in gesprek is ingetrokken na toezegging.
-

6.

Toezegging Wethouder Kiel: college zal zich inspannen om betrokken partijen met elkaar
in gesprek te houden.
Stemverklaring Van Woerdekom: ongelukkig raadslid, had het liefst niet een stem
uitgebracht. Niet zomaar tegen amendement van eigen fractie. ik heb gepleit voor uitstel.
Eigen reactie vindt dat bestemming er af moet om betrouwbare overheid te zijn. Jammer
dat er niet gezocht is naar een oplossing waar ieder mee kan leven.

RV Ontwikkel beeld regio Amersfoort
De raad besluit:
1. De integrale analyse en doorrekening van 2030, urgentie en opgaven, als vertrekpunt voor
fase 2 vast te stellen en de volgende belangen te onderkennen:
a. De unieke positie van de regio in twee economische ecosystemen, te weten de regio
Utrecht (life sciences) enerzijds en de regio Foodvalley (agro-food) anderzijds: het is van
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belang dat het unieke vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt
versterkt,
b. Amersfoort is toegangspoort van de Randstad: behouden en versterken positie van
Amersfoort in mobiliteitsnetwerk en het aanpakken van knelpunten;
c. Woon- en werkmilieus voor denkers en doeners: voldoende ruimte voor wonen en werken,
met aandacht voor betaalbare woningen en intensivering van bestaande
bedrijventerreinen.
d. Van nature aantrekkelijk: de landschappelijke aantrekkelijkheid is een troef van de regio en
dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van de stedelijke en landelijke opgaven
2. Het afwegingskader vast te stellen, en de volgende 5 hoofdcategorieën te onderkennen:
a. uitvoerbaarheid;
b. gezonde en toekomstbestendige leefomgeving,
c. duurzaam bereikbaar hart van Nederland:
d. vitale steden en dorpen;
e. sterke regio van denkers en doeners.
Stemming:
Raadsvoorstel Ontwikkelbeeld regio Amersfoort is unaniem aangenomen.
7.

RV Transitievisie warmte
De raad besluit na amendement:
1. De Transitievisie Warmte vast te stellen, waarin beschreven wordt hoe te komen tot een
aardgasvrije gebouwde omgeving, waaronder:
1. de indeling van Leusdense buurten in zogenaamde buurtgroepen met een
overeenkomende typologie met per buurtgroep een buurtgroepstrategie gericht op
reductie van aardgasgebruik en de (toekomstige) transitie naar volledig aardgasvrij;
2. de fasering voor het opstellen en uitvoeren van de buurtgerichte warmteplannen;
3. het tussendoel dat in 2030 per buurt ten minste 50% van de gebouwen naar het
voor die buurt gedefinieerde eindbeeld gaat door een buurtgerichte aanpak en
daarmee per buurt 25% aardgasreductie te bereiken, op weg naar volledig
aardgasvrij uiterlijk in 2050;
2. De Transitievisie Warmte uit te werken met de vervolgstappen:
1. aanvullen van de informatie: de algemene strategie per buurtgroep op maat maken
en aanvullen voor de Leusdense seriematig gebouwde woningen;
2. de informatie over verduurzaming van de eigen woning passend bij de buurtgroep en
buurt, voor individuele woningeigenaren beschikbaar maken via het Leusdens
Energieloket IkWilWatt;
3. in een wijkgerichte aanpak, samen met de bewoners, een wijkplan opstellen en
uitvoeren;
3. Financieel:
1. de aangevraagde rijksbijdrage van € 20 660 voor Extern Advies Warmtetransitie te
gebruiken als dekking voor beslispunt 2.1, aanvullen van de informatie;
2. de informatievoorziening voor individuele woningeigenaren uit te voeren binnen de
daarvoor beschikbare dekking voor het Energieloket;
3. vooruitlopend op de toekenning door het Rijk van uitvoeringsmiddelen voor de
wijkwarmteplannen, deze opgave vanuit de middelen van het energieprogramma op
te pakken en bij de voorjaarsnota 2021 te bezien of bij uitblijven van duidelijkheid
vanuit het rijk, hier een aanpassing voor nodig is.
Amendement A.7.1 066 ChristenUnie-SGP GroenLinks-PvdA CDA SP, aanscherping
beslispunt 1.3. - aangenomen
Ondergetekenden stellen voor beslispunt 1.3 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
1.3 het tussendoel dat in 2030 per buurt ten minste 50% van de gebouwen naar het voor
die buurt gedefinieerde eindbeeld gaat door een buurtgerichte aanpak en daarmee per buurt
25% aardgasreductie te bereiken, op weg naar volledig aardgasvrij uiterlijk in 2050;
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Amendement A.7.2 D66 Wijziging indeling buurtgroepen (beslispunt 1.1) - verworpen
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslisput 1 1 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen.
Besluit 1.1. vast te stellen, met inachtneming van het volgende:
a. De indeling in bilurtgroopen als volgt te wijzigen: buurtgroep C vervalt, de wijk
Rozenboom toevoegen aan buurtgroep G. de wijk Hamershof toevoegen aan buurtgroep
D en de wijk Zwanenburg toevoegen aan de buurtgroep E.
b. In de uitvoeringsplanning op pagina 25 de planning voor buurtgroepen D en E verlengen
tot en met de periode 2035 — 2040.
Stemming:
Amendement A.7.1 D66 CU-SGP GL-PvdA CDA SP inzake wijziging beslispunt 1.3 is
unaniem aangenomen.
Amendement A.7.2 D66 inzake wijziging beslispunt 1.1 is verworpen 5v-16t.
Raadsvoorstel Transitievisie warmte is unaniem aangenomen.
HAMERSTUKKEN
8.

RV Najaarsnota 2020
- Aldus besloten
Stemverklaring: SP wordt geacht te hebben tegen gestemd.

9.

RV Belastingverordeningen 2020
- Aldus besloten
Stemverklaring: SP wordt geacht te hebben tegengestemd en vraagt nogmaals aandacht
voor uitvoering verlaging hondenbelasting.

10.

Vaststellen besluitenliist gemeenteraad
Besluitenlijsten van 12 november en 3 december
- conform vastgesteld.

11.

Actualiteiten
Mw Van der Vegte over chemische onkruidbestrijding.
Dhr. Mlder over abonnementstarief Wmo.
Toezegging wethouder Van Beurden om de raad mee te nemen in actuele cijfers.

12.

Moties vreemd aan de agenda
Mv.1 VVD D66 winkeltijden, is aangenomen
verzoekt het college om:
•
met winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden in overleg te treden over
draagvlak van een verruiming van de winkelopeningstijden op de zondagochtend (met
uitzondering van de feestdagen die in de verordening winkelopeningstijden zijn benoemd,
te weten nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste Pinksterdag, 24
december na 19:00 uur en eerste Kerstdag).
•
de raad zo spoedig mogelijk daarna een raadsvoorstel voor te leggen voor wijziging van
de huidige Verordening Winkeltijden Leusden 2013, waarin de winkelopeningstijden op de
zondagochtend verruimd worden.
Stemming:
Mv.1 VVD D66 verruiming winkeltijden is aangenomen 11v-10t.
Stemverklaring Van Eijden: rust op zondag is heilig. Vitalisering winkelcentra is cruciaal
voor Leusden. Jammer dat het Leusdens compromis wordt verlaten.
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Afv.2 066 apotheek Eemland, is aangenomen
verzoekt het college om:
1. in een brief aan de minister en de directies van Zilveren Kuis en Zorg & Zekerheid aan te
geven dat het vertrek van de Dienstapotheek uit Amersfoort niet acceptabel is omdat
onze inwoners en de inwoners van deze regio er qua zorg kwalitatief op achteruitgaan;
2. deze brief ter kennis brengen van het college van Amersfoort die mede door een
aangenomen motie van gelijke strekking als facilitator met de betrokken partijen in
gesprek is om te komen tot een oplossing om deze apotheek te behouden;
Stemminq:
Mv.2 066 inzake apotheek Eemland is unaniem aangenomen.
Stemverklaring: Fractie GroenLinks-PvdA wordt geacht te hebben tegengestemd als er
gestemd zou zijn. De fractie ontraadt brief aan de minister en kan zich niet vinden in
verwoording dat vertrek "niet acceptabel" is.
Mv.3 SP CU-SGP en GrL-PvdA, kerstuitkering gedupeerden toeslagaffaire, aangenomen
verzoekt het college om:
•
er op toe te zien dat de €750,00 uitkering die de getroffenen van de toeslagen affaire dit
jaar krijgen inderdaad op geen enkele manier met de bijstand uitkering of andere
gemeentelijke uitkeringen en regelingen verrekend wordt;;
Stemminq:
Mv.3 SP CU-SGP GrL-PvdA kerstuitkering is unaniem aangenomen.
Stemverklaring: Fractie WO wordt geacht te hebben tegengestemd als er gestemd zou
zijn.
13.

Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare ver
van 4 febru

I. Sch
gr
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