Besluitenlijst raadsvergadering 30 september 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: gemeentebestuur.leusden.nl
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
CDA
VVD
GL/PvdA
D66
CU/SGP
SP

G.J. Bouwmeester
I. Schutte – van der Schans
M.G. van Eijden, R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel, A.D.M.J. Kramer
C.P.W.J. Genders, K. Roskam, H.B. Caarels, H. Lonink
M.T.M. Sturkenboom, L. van Hulten, D.F.F.A. Houtveen, J.P.O.M. van Herpen
A.J. Dragt, A. van Woerdekom, J. Mülder
K.E. Pouwels, W. van Hell, W. van den Brink
A.M. Belt, J.A.F. van Ginkel

Afwezig

Geen bericht van verhindering ontvangen.

Wethouders W.R. Vos, P.J. Kiel en F.G. van der Vegte
1.

Opening
- Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Hij geeft toelichting op de huis- en vergaderregels bij de nieuwe/oude opstelling.
- Geen bericht van verhindering
- Alle (campagne-)coördinatoren van politieke partijen zijn op 5 oktober a.s om 20.00
uur welkom in het Huis van Leusden voor een startbijeenkomst over de
gemeenteraadsverkiezingen. Ook partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de
raad maar wel komende gemeenteraadsverkiezingen willen meedoen, zijn van harte
welkom. Graag melden bij de griffie.
- Mededeling dhr. Mülder heeft aangegeven zich bij agendapunt 8. RV Ontwikkelkader
De Meent buiten de beraadslaging te houden en niet mee te stemmen.

2.

Inspraakronde
- Dhr. Anne van den Dool spreekt in bij mobiliteitsplan.

3.

Vaststellen agenda
Op verzoek van mw. Van Eijden is agendapunt 10. een bespreekstuk.
Dhr. Dragt brengt compliment over bij agendapunt 9. Specialistische jeugdzorg.
Dhr. Lonink legt verklaring af namens de raadsrapporteurs bij agendapunt 13. RUD.
Mw. Belt korte verklaring bij agendapunt 11. SP zal instemmen met hamerstukken over
woningbouw maar pleidooi om in volgende plannen te richten op betaalbare woningen.
Agenda verder conform vastgesteld.

4.

Lijst ingekomen stukken
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.
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5.

RV Mobiliteitsplan “Leusden kijkt vooruit”
e s l u i t:
1.
in te stemmen met de in het Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ geformuleerde
beleidsvoornemens en daarbij de in paragraaf 2.1 genoemde Duurzaamheidsladder
Mobiliteit als (specifiek) uitgangspunt te hanteren;
2.
het verkeerssysteem zodanig te transformeren dat verplaatsingen binnen de kern
Leusden sneller per fiets afgelegd kunnen worden;
3.
het college opdracht te verlenen de in het Mobiliteitsplan genoemde
beleidsvoornemens te vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma.
Stemming Amendement A.5.1 SP versterken openbaar vervoer in Leusden is na wijziging aangenomen.
Besluit b

Stemming Raadsvoorstel

6.

Mobiliteitsplan “Leusden kijkt vooruit” is na wijziging unaniem aangenomen.

RV Winkeltijdenverordening Leusden 2021
esluit
vrijstelling te verlenen van het verbod uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet en de
"winkeltijdenverordening Leusden 2021” vast te stellen.
Stemming Raadsvoorstel is aangenomen 11v-10t.
Voor stemden de fracties D66 en VVD en raadsleden Van Ginkel, Tolboom, Van den Heuvel
en Kramer. Tegen stemden fracties CU-SGP, SP, GroenLinks-PvdA, en raadslid Van Eijden.
Stemverklaring mevrouw Van Eijden
Besluit b

7.

RV Visie op overdekt zwemmen in Leusden
e s l u i t:
Het visiedocument "Zin in zwemmen" vast te stellen als basis voor de afwegingen bij het
exploitatieonderzoek zwembad Octopus dat in 2021 zal plaatsvinden.
Daarmee worden de volgende ambities onderschreven.
We streven naar:
a. Verhoogde zwemveiligheid van Leusdense inwoners;
b. Optimale borging van de doelen vanuit het sociaal domein, (w.o. vitaliteit, positieve
gezondheid) in de programmering;
c. Verbeterde toegankelijkheid van het zwembad voor alle doelgroepen;
d. Versterking van de positie en functionaliteit van het zwembad door samenwerking met
Leisure-aanbieders en aanpalende aanbieders op het sportpark.
Stemming Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Besluit b

8.

RV Ontwikkelkader locatie voormalig sporthal De Meent
e s l u i t:
In te stemmen met het ontwikkelkader ten behoeve van het realiseren van appartementen op
locatie van voormalig sporthal De Meent.
Stemming Raadsvoorstel is unaniem aan genomen.
De heer Mülder is buiten de vergadering gebleven en heeft niet meegestemd.
Besluit b

Zaaknummer L 283018

Pagina 2

9.

RV Regiovisie ‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’
e s l u i t:
De regiovisie ‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’ vast te stellen.

Besluit b

Stemming Raadsvoorstel

is unaniem aangenomen

Stemming Motie

M.9.1 CU-SGP CDA en SP huisvesting kwetsbare jongeren is na wijziging unaniem
aangenomen.

Stemming Motie

M.9.2 CDA SP Psychiatrische hulp in de specialistische jeugdhulp is ingetrokken na
toezegging wethouder Kiel

Toezegging Wethouder

Kiel zegt toe in overleg te treden met de werkgroep Sociaal Domein over de
volgorde waarin de diverse onderwerpen die door de raad worden gesignaleerd worden
behandeld in de Uitwisseling. Gesprek met werkgroep over de volgorde der dingen.

10.

RV Regiovisie Samen in de wijk’
b e s l u i t:
De regiovisie ‘Samen in de wijk’ vast te stellen.
Stemming Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
Stemming Motie

M.10.1 CDA CU-SGP SP Toename dak en thuislozen aangenomen 13v-8t.
Voor stemden CDA, CU-SGP, SP, D66; tegen stemden aan VVD en GL-PvdA.

11.

HAMERSTUKKEN
RV Vaststellen bestemmingsplan Princenhof Kastanjelaan 7
Aldus besloten

12.

RV Vaststellen bestemmingsplannen Groot Agteveld Actua en Veld 1 Zuid
Aldus besloten

13.

RV 1e Bestuursrapportage 2021 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)
Aldus besloten

14.

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
- Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 1 juli 2021
- Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 8 juli 2021
- Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 2 september 2021

15.

Aldus besloten
Actualiteiten
- Dhr. Genders, VVD, over afvalbrief, brief sport en bewegen, en overige brieven.
Mw. Belt sluit hier bij aan.
>> Bouwmeester biedt excuses aan voor deze brieven.
- Dhr. Dragt over Tuingroendepot Leusden Zuid
- Dhr. Dragt over Noodopvang vluchtelingen
- Dhr. Sturkenboom over Regionaal Ontwikkelbeeld, in bijzonder aandacht voor
raadsleden en input Leusden.
- Dhr. Sturkenboom over vervolg uitvoering HH na aanzegging vanuit het Rijk.
- Mw. Belt over gebruik van glyfosaat in buitengebied.
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16.

Moties vreemd aan de agenda
– geen moties ingediend.

17.

Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 11 november 2021.
I. Schutte – van der Schans
griffier
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G.J. Bouwmeester
voorzitter
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