
Gemeente Leusden 

Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 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 	R.W.C. Tolboom, W.G. van Ginkel, H. van den Heuvel, A.D.M.J. Kramer 
WO 	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 
066 	A.J. Dragt, A. van Woerdekom, J. Mulder 
CU/SGP 	K.E. Pouwels, W. van den Brink en W. van  Hell  
SP 	A.M. Belt, J.A.F. van Ginkel 

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

Afwezig 	M.G. van Eijden 

1.  

2.  

3.  

4.  

Opening 
- 	Bericht van verhindering  mw.  Van Eijden.  

Mw.  Van der Ham heeft de voorzitter van de raad geïnformeerd dat zij meer tijd nodig 
heeft voor herstel. Haar ziekteverlof wordt verlengd en dhr. Anten zal in de raad van 
18 maart beëdigd worden als tijdelijk raadslid. 
Dhr. Eissens heeft aangegeven zijn werkzaamheden bij de gemeente Leusden te 
stoppen. De voorzitter dankt dhr. Eissens voor zijn werkzaamheden als plv. griffier  
Mw.  Van Mourik heeft zich, ondanks dat corona haar en haar gezin volop heeft 
getroffen, ingespannen om de Jeugdgemeenteraad in goede banen te leiden. 
Dhr. Van  Hell  informeert de raad over de installatie van de nieuwe 
Jeugdburgemeester. 
Dhr. MUlder geeft aan zich te onthouden van stemming bij agendapunten 5,6 en 7. 
De digitale stem-app  wordt deze avond voor het eerst geintroduceerd. 

Inspraakronde 
Geen insprekers. 

Vaststellen agenda 
Conform vastgesteld. 

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

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IKC Groenhouten 

Besluit 1. de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten planologisch-juridisch 
mogelijk te maken; 

2. daarvoor de zienswijzennota voor het ontwerpbestemmingsplan `IKC Groenhouten' vast te 
stellen; 

3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen; 
4. het bestemmingsplan 'IKC Groenhouten' gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 

zienswijzennota. 
Stemming Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IKC Groenhouten 
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is unaniem aangenomen. Raadslid MIder heeft zich onthouden van stemming. 

Toezegging Wethouder Kiel: onderzoek geluidshinder warmtepompen. 

IKC Groenhouten realisatie Integraal Kind Centrum 
Besluit 1. In te stemmen met de realisatie van IKC Groenhouten op de locatie van basisschool De  

Hobbit  en Het Kompas aan De Meent conform het Strategisch Integraal Huisvestings Plan 
Leusden (SIHPL 2015-2030) 

2. Hiervoor het investeringsbudget vast te stellen en de volgende financiële middelen ter 
beschikking te stellen: 
a. 	4.620.000,-- investeringskosten volgens de VNG-norm bedragen te dekken vanuit 

de reserve onderwijshuisvesting; 
a. 300.000,-- projectfinanciering duurzaamheid voor energiebesparing en opwekking 

inclusief het aardgas vrij maken van het gebouw;. 
b. 500.000,-- projectvoorfinanciering in de voorziening van kinderopvang; 
b. 	100.000 dit betreft de kosten van tijdelijke huisvesting voor De  Hobbit  en Het 

Kompas te dekken vanuit de reserve onderwijshuisvesting. 
3. Daartoe begrotingswijziging 2021-1007vast te stellen. 

Stemming Raadsvoorstel IKC Groenhouten realisatie Integraal Kind Centrum 
IS unaniem aangenomen. Raadslid Mlder heeft zich onthouden van stemming. 

Toezegging Wethouder Kiel: onderzoek verkeersovergangen naar tijdelijke locatie. 
Wethouder Kiel: in contact met scholen over afstemmen schooltijden. 

Kredietaanvraag plankosten en herinrichting openbare ruimte IKC Groenhouten 
Besluit 1. in te stemmen met de herinrichting van de openbare ruimte rond het Integraal Kind 

• Centrum (IKC) Groenhouten; 
2. hiervoor de volgende financiële middelen beschikbaar te stellen: 

a. een budget ad. E 270.000,- voor de sloop van basisscholen Het Kompas en De  Hobbit  
en het bouwrijp maken van de achterblijvende locatie en dit te dekken door middel 
van een bijdrage uit de algemene reserve grondbedrijf; 

b. een investeringskrediet ad. 630.000,- voor het realiseren van het voor het IKC 
benodigde bestemmingsplan en de inrichting van de openbare ruimte rond het te 
realiseren IKC Groenhouten en dit: 
voor 230.000,- te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf; 
voor E 300.000,- te dekken vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen; 
voor 100.000,- vanuit de voorziening groot onderhoud wegen. 

3. de begrotingswijziging 2021 — 1002 vast te stellen. 
Stemming Raadsvoorstel Kredietaanvraag plankosten en herinrichting openbare ruimte IKC 

Groenhouten is unaniem aangenomen. Raadslid MIder heeft zich onthouden van stemming 
Toezegging 

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2022 
Besluit Een zienswijze uit te brengen op de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 op het 

onderdeel 3.1 Hervorming OMS- stelsel om de VRU te vragen andere oplossingsrichtingen 
voor te stellen, waarmee voorkomen kan worden dat het tekort als gevolg van de 
wegvallende Openbaar Meldsysteem opbrengsten, een stijging van de gemeentelijke bijdrage 
veroorzaakt. 

Stemming Amendement A8.1 D66, CU/SGP, VVD, SP, Geen zienswijze is unaniem aangenomen. 
Stemming Raadsvoorstel Kadernota Veilighiedsregio Utrecht (VRU) is unaniem aangenomen. 
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HAMERSTUKKEN 
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
Aldus besloten 

10. 	Benoeming werkgroep Sociaal Domein 
Aldus besloten 

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 10 december 2020 
Conform vastgesteld. 

Actualiteiten 
• Dhr. Van Ginkel en  mw.  Van Woerdekom over pipo-wagen. 

Toezegging Wethouder Vos: leesbaarheid van beschikkingen tegen het licht houden. 
• De heer Mlder over Tweede Kamer Verkiezingen 
• De heer Dragt over Duurzaamheidslening en Groendepot Alexialaan 
• De heer Anten over borden Leusden in 2017 wandelgemeente van het jaar. 

'Moties vreemd aan de agenda 
Geen moties. 

14. 	Sluiting 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 18 maart 2021. 

I. S 	 n der Schans 	 G.J. Bouwmeester 
gr 	 voorzitter 

12.  

13.  
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