
Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 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 G.J. Bouwmeester 
Griffier I. Schutte – van der Schans
CDA 
VVD
GL/PvdA
D66
CU/SGP
SP

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. 
- Er is geen bericht van verhindering ontvangen. 
- De gemeenteraad staat stil bij het overlijden van dhr. G. van Woudenberg, 

oud-wethouder van Leusden. 

2. Inspraakronde
- Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. Vaststellen agenda
Er zijn 4 moties vreemd ingediend en toegevoegd aan de agenda. 
Agenda verder conform vastgesteld. 

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

5. RV Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling project zonneveld Emelaarseweg
Besluit b e s l u i t:

1. medewerking te verlenen aan het verzoek van de initiatiefnemer om de 
coördinatieregeling voor het project zonneveld Emelaarseweg toe te passen;

2. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de wet ruimtelijke ordening van 
toepassing te verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en besluitvorming van 
het project zonneveld Emelaarseweg ten noorden van Emelaarseweg 22 tot en met 
24. Het project bestaat uit:
• bestemmingsplan zonneveld Emelaarseweg;
• aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit, 
• en eventueel overige met het project samenhangende 
             vergunningen / besluiten.

Stemming Raadsvoorstel is verworpen 9v-12t. Voor stemden raadsleden Kramer en Van den Heuvel, 
fracties D66 en GroenLinks-PvdA. Tegen stemden raadsleden Van Eijden, Tolboom en W. 
van Ginkel en fracties ChristenUnie-SGP, SP, VVD. 
Stemverklaring Kramer en Van den Heuvel, zij zijn voor het raadsvoorstel vanwege de 
technische aard van het voorstel. 
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6. RV Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort
Besluit b e s l u i t:

1. het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (pijlers, strategie en agendering 
uitwerking) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners 
(rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, 
bereikbaarheid, groen en leefbaarheid;

2. Binnen het regionale verband met het ontwikkelbeeld in te stemmen. Onder de 
conditie dat het college van B&W bij de uitwerking en uitvoeringsagenda het actuele 
Leusdense omgevingsbeleid als kader zal hanteren. In het bijzonder de Woonvisie, 
Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie en het Uitnodigingskader opwek duurzame energie, 
zoals vastgelegd in Leusden;

3. het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelbeeld met partners 
op te pakken en daarbij aandacht te besteden aan prioritering, integraliteit, planning, 
financiële dekking en inhoud, en de raad hierover te informeren en waar nodig najaar 
2022 aanvullende voorstellen voor te leggen.

4. De brief Leusden Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort integraal onderdeel te 
maken van de besluitvorming.

Stemming Amendement A.6.1 CDA VVD GL-PvdA CU-SGP beslispunt 2 - Ontwikkelbeeld Regio 
Amersfoort is na wijziging unaniem aangenomen.

Stemming Amendement A.6.2 GL-PvdA CDA CU-SGP D66 SP VVD Beslispunt 4 Wijziging conceptbrief 
is unaniem aangenomen.

Stemming Raadsvoorstel is aangenomen 18v-3t. Voor stemden fracties CDA, ChristenUnie-SGP, SP, 
VVD, GroenLinks-PvdA. Tegen stemde D66. 

7. RV Lariks, toekomstgericht en bestendig  
Besluit b e s l u i t:

1. Lariks financiële ruimte te geven om zich te versterken voor invulling van de huidige 
en toekomstige taken in het kader van triage en het bieden van eigen ondersteuning 
door het Lokaal team;

2. hiervoor vanaf 2022 structureel de volgende financiële middelen beschikbaar te 
stellen:
- € 267.154 voor 3,71 fte voor het lokaal team
- € 110.000 voor posten onvoorzien en fluctuaties in organisatiekosten 
- € 138.139 voor periodiek verhogingen en CAO afspraken

3. de kosten voor 2022 te verwerken in de begroting 2022. De financiële gevolgen 
daarvan te verwerken in de voorjaarsnota 2022;

4. de dekking vanaf 2023 mee te nemen in de brede en integrale kaderstelling van de 
kadernota 2023 en de begroting.

Stemming Amendement A.7.1 VVD organisatiekosten van structureel naar incidenteel is verworpen 
4v-17t. Voor stemde VVD; tegen stemden CDA, CU-SGP, SP, D66, GL-PvdA. 

Stemming Raadsvoorstel unaniem aangenomen. 

Stemming Motie M.7.1 VVD CU-SGP GL-PvdA CDA positionering Lariks is na wijziging unaniem 
aangenomen. 
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8. RV Programmabegroting 2022-2025
Besluit b e s l u i t:

De programmabegroting 2022 – 2025 van de algemene dienst vast te stellen.
Stemming Amendement A.8.1 VVD D66 CDA geen OZB verhoging in 2022 is unaniem aangenomen.

Stemming Raadsvoorstel is aangenomen 19v-2t. Voor stemden CDA, CU-SGP, D66, VVD, GL-PvdA
Tegen stemde SP. 

Stemming Motie M.8.1 GL-PvdA CU-SGP CDA SP inzake incidentele ruimte is na wijziging unaniem 
aangenomen. 

H A M E R S T U K K E N
9. RV Bestemmingsplan 4 woningen thv Arnhemseweg 35

Aldus besloten 

10. RV Masterplan openbare ruimte Princenhof
Aldus besloten

11. RV Controleprotocol accountantscontrole 2021
Aldus besloten

12. RV Vaststellen bestemmingsplan Larikslaan 1
Aldus besloten

13. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 30 september 2021
Conform vastgesteld

14. Actualiteiten
- Roskam, VVD, over onderwijs 
- Roskam, VVD, over AFAS 
- Belt, SP, over stand van zaken vouchers Ik-wil-watt.
- Belt, SP, over ondergrondse restafvalcontainers en slechthorenden. 

>> Wethouder Vos zal de vraag uitzoeken en zorg overbrengen. 
- Sturkenboom, GL-PvdA, over inzet in Utrecht/Leusden i.r.t. coronamaatregelen. 

15. Moties vreemd aan de agenda 

Stemming Motie Mv.1 D66 SP GL-PvdA CU-SGP verduurzaming voor agrarische ondernemingen is 
unaniem aangenomen.

Ingetrokken Motie Mv.2 GL-PvdA D66 inzake vuurwerk tijdens oud en nieuw is ingetrokken. 

Stemming Motie Mv.3 D66 CU-SGP GL-PvdA SP Zorginkoop breed is unaniem aangenomen. 

Ingetrokken Motie Mv.4 CDA SP taskforce stimuleren van meer zon op agrarisch dak is ingetrokken

16. Sluiting

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