
Besluitenlijst raadsvergadering 18 maart 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, F. Anten, D.F.F.A. Houtveen, F.G. van der Vegte
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

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

Afwezig  Geen bericht van verhindering ontvangen. 

1. Opening
- Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
- Digitale vergadering. Digitaal stemmen.
- Bericht van mw. Van der Ham: zij neemt nog een periode ziekteverlof. De heer Anten 

is benoemd als tijdelijk raadslid. Zijn toelating staat op de agenda. 
 

2. Toelaten tijdelijk raadslid
De heer Anten is benoemd als tijdelijk raadslid. De commissie geloofsbrieven (Caarels (vrz.), 
Kramer en Van den Brink) heeft geadviseerd over zijn toelating. 
Raad besluit tot toelating van de heer Anten. De heer Anten legt verklaring en belofte af. 

3. Inspraakronde
De heer Goedkoop namens Energie coöperatie DEEL 
Mevrouw Van Leeuwe over zon en wind in buurt Emelaarseweg
De heer Van Turnhout over de extra afvalbak

4. Vaststellen agenda
Conform vastgesteld. 

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

6. Programmaplan, routekaart en uitnodigingskader energietransitie 
Besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde ‘Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040’ 

met per 5 jaar geformuleerde tussendoelen o.a. voor energiebesparing en –
opwekking;

2. Als volgende stap een uitnodigingskader op te stellen dat duidelijk maakt welke vorm 
van duurzame opwek, waar, onder welke voorwaarden in het buitengebied mogelijk 
wordt; met inachtneming van de routekaart en de hierover op 1 oktober 2020 
aangenomen raadsmoties over de zonneladder, windladder en financiële participatie.

Stemming Amendement A.6.1 D66 CDA Routekaart Energietransitie technische correctie 
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is unaniem aangenomen.

Stemming Amendement A.6.2 VVD CDA GL-PvdA CU-SGP Energiemix is unaniem aangenomen. 
Stemming Raadsvoorstel Programmaplan, routekaart en uitnodigingskader energietransitie

is gewijzigd unaniem aangenomen. 
Stemming Motie M.6.1 CDA GL-PvdA D66 CU-SGP VVD SP inzake innovatie in duurzaamheid is 

unaniem aangenomen. 
Stemming Motie M.6.2 CDA GL-PvdA VVD D66 CU-SGP inzake zon op parkeren is unaniem 

aangenomen. 
Stemming Motie M.6.3 CU-SGP GL-PvdA SP creatieve oplaadmogelijkheden bij de woning is unaniem 

aangenomen.
Motie M.6.4 SP is ingetrokken

Toezegging  --

7. Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025
Besluit  De kaders en speerpunten, zoals neergelegd in het grondstoffenbeleidsplan 2021- 

2025 vast te stellen:
Kaders:

a. a.Doelstelling: niet meer dan 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2025;
b. b.Het omgekeerd inzamelen en de diftar methode met bronscheiding blijven 

bestaan;
c. c.Financieel kostendekkend;

Speerpunten:
a. a.Optimaliseren inzamelmethodes
b. b.Intensiveren preventie, voorlichting en communicatie
c. c.Aanpakken van ontwijkgedrag
d. d.Monitoring kosten, hoeveelheden en kwaliteit
e. e.Gericht op de circulaire toekomst

 Hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen dat bestaat uit:
a. a.€ 51.900 in het jaar 2021 te dekken uit de voorziening egalisatie 

reinigingsrechten;
b. b.€ 37.600 vanaf 2022 te dekken via een verhoging van de afvalstoffenheffing 

en te verwerken via het opstellen van de begroting 2022;
 De begrotingswijziging met nummer 2021-1008 vast te stellen.

Stemming Raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025
is aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 
voor:  CDA, GL/PvdA, D66, CU/SGP, VVD
tegen: SP

Stemming Motie M.7.1 GL-PvdA CDA CU-SGP meer besparen met minder afval is aangenomen met 
15 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 
voor:  CDA, GL/PvdA, D66, CU/SGP
tegen: VVD, SP

Toezegging  --
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8. Bezwaar aanwijzing perceel N.W. Achterveld Wvg-AVG
Besluit het bezwaarschrift van [ naam bekend bij griffie ] (bezwaarde), gericht tegen het raadsbesluit 

d.d. 12 november 2020 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, een 
en ander met inachtneming van de overwegingen van de commissie.

Stemming Raadsvoorstel Bezwaar aanwijzing perceel N.W. Achterveld Wvg-AVG is unaniem 
aangenomen.

9. Rekenkamerrapport Vrijwilligersbeleid Leusden - 2020
Besluit De aanbevelingen zoals geformuleerd in het rekenkamerrapport over te nemen:

1. Zorg voor beter inzicht in de omvang van de vrijwilligersdoelgroep; hiervoor kan 
mogelijk het LeusdenPanel benut worden, evenals het bevragen van de 
vrijwilligersorganisaties;

2. Schenk in beleid en uitvoering nadrukkelijker aandacht aan de vraag hoe je op de 
lange termijn inwoners kunt motiveren om vrijwilligerswerk te doen en hoe je 
vrijwilligers kunt behouden (‘boeien, binden en behouden’);

3. Blijf aandacht houden voor de waardering van vrijwilligers en mantelzorgers en ga na 
op welke wijze dit het meest op prijs wordt gesteld;

4. Ondersteun vrijwilligersorganisaties bij de werving van nieuwe krachten. Ga daarbij 
ook na hoe relatief jonge vrijwilligers geworven kunnen worden en hoe het 
vrijwilligerswerk flexibeler ingevuld kan worden. Meer jonge vrijwilligers en meer 
flexibiliteit ziet de rekenkamercommissie als een mogelijk oplossing voor de 
verwachte afnemende inzet van oudere vrijwilligers.

5. De raad na een jaar te informeren over de wijze waarop het college de punten
1-4 verder ten uitvoer heeft gebracht.

Stemming A.9.1 D66 SP GL-PvdA Vrijwilligersbeleid is aangenomen met 12 stemmen voor en 9 
stemmen tegen. 
voor:  GL/PvdA, D66, CU/SGP, SP; tegen: VVD, CDA

Stemming Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Vrijwilligersbeleid Leusden – 2020 is gewijzigd 
unaniem aangenomen.

Toezegging  --

H A M E R S T U K K E N

10. Wijzigingsverordening raadswerk Leusden – toev. art. 49a
Aldus besloten
Verklaring dhr. Mülder

11. Vaststellen Bestemmingsplan Larikslaan 3
Aldus besloten
Verklaring dhr. Lonink

12. GGDrU Kaderbrief 2022
Aldus besloten

13. Ontslag en benoeming leden rekenkamercommissie
Aldus besloten

14. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 4 februari 2021
Aldus besloten
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15. Actualiteiten
- Dhr. Mülder over beantwoording vragen GBLT. 

Toezegging Vos om dit na te gaan en hier op terug te komen.
- Mw. Van Woerdekom over kansengelijkheid

Toezegging wethouder Kiel om hier op terug te komen na lezing artikel.
- Mw. Belt over overlast parkeerplaats Lisiduna.
- Dhr. Lonink over Biezenkamp. 

16. Moties vreemd aan de agenda 
– geen moties

17. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering 
van 22 april 2021. 
I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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