
Besluitenlijst raadsvergadering  1 juli 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, F.G. van der Vegte
A.J. Dragt, J. Mülder
K.E. Pouwels, W. van Hell, W. van den Brink
A.M. Belt, J.A.F. van Ginkel

Afwezig A. van Woerdekom, met kennisgeving 

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

1. Opening
- Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
- Er is geen gericht van verhindering ontvangen.  

2. Aanwijzing plaatsvervangend griffier 
Bij acclamatie is mw. M.C. van Dijk aangewezen als 1ste plv. griffier. 

3. Inspraakronde
3 insprekers

4. Vaststellen agenda
Agendapunt 10 is bespreekstuk. Verder conform vastgesteld. 

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

6. RV Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0
Besluit 1. Het college te verzoeken de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 als 

definitief in te dienen bij het Rijk conform de verplichting van het NP RES.
2. Het college opdracht te geven om in afstemming met de RES-partners:
a. Locaties in trede 2 te concretiseren richting uitvoering
b. Locaties in trede 3 nader te onderzoeken en mee te nemen in het nog op te stellen 

lokale uitnodigingskader
c. Locaties in trede 4 te verkennen en mee te nemen in het nog op te stellen lokale 

uitnodigingskader
Stemverklaring

en 
Stemverklaring bij alle voorliggende besluiten: 

- Dhr. Dragt, D66, we hebben voldoende duidelijk gemaakt dat we inhoudelijk met alles 
wat in deze moties en amendementen staat, dat we daar voor zijn. Gezien zwaarte 
van het onderwerp en gezien het grote belang dat wij hechten om hier als raad om 
hier gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk verder te gaan, zullen wij voor alle 
moties en amendementen stemmen.

- Dhr. Sturkenboom, GL-PvdA, sluit aan bij de woorden van dhr. Dragt, maar wil 
aanvulling geven op de indruk die wellicht bij inwoners is ontstaan, dat er 
gesuggereerd werd alsof we niet voldoende gecommuniceerd hebben. We hebben 
ongelooflijk veel energie gestoken in het met elkaar zoek naar de juist weg. Rekening 
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houdend met corona kunnen we constateren dat dat niet maximaal geweest. Maar we 
hebben goed met elkaar gesproken over welke richting we uit willen gaan. 

- Dhr. Genders, VVD, sluit zich aan bij woorden Dragt en Sturkenboom. Als ik in de 
toekomst kijk, dan hebben we nu de agenda bepaald voor als we straks het 
uitnodigingskader oppakken. Dan gaat het echt serieus worden, en gaan we het er 
echt over hebben. Wij kijken daar heel erg naar uit. 

Stemming Amendement A.6.1 CDA GL-PvdA VVD CU-SGP D66 SP wijziging toelichting 2.1 trede 3 is 
unaniem aangenomen. 

Stemming Amendement A.6.2 VVD wijziging beslispunt 2.b is unaniem aangenomen. 
Stemming Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 is unaniem aangenomen.

Stemverklaringen 
- mw. Van Eijden, namens mw. Tolboom en dhr. Van Ginkel, kort samengevat: er is 

binnen de regio draagvlak voor de klimaatdoelstellingen van Parijs. Waarom dan 
inwoners frustreren met deze hoge ambitie voor 0,5 Thw. Die ook nog eens zorgen 
voor enorme winsten voor bedrijven met windmolens op land en zon op 
landbouwgrond. Daarentegen zou zon op dak en wind op zee versneld moeten 
plaatsvinden. Daar moet onze energie naar toe. Stel reële ambities en laat geen 
twijfel bestaan over de cijfers. Wij moeten ons hard maken voor de gezondheid van 
onze inwoners en onze leefomgeving. Wij zullen vandaag instemmen met het bod 
maar het bod is niet leidend, dat zijn onze inwoners en die begrijpen zeker waar het 
over gaat. 

Stemming Motie M.6.1 CDA motie draagvlak2 is unaniem aangenomen. 
Stemming Motie M6.2 SP D66 CU-SGP gezondheidseffecten windmolens is unaniem aangenomen. 
Stemming Motie M.6.3 VVD Leusdense kaders is unaniem aangenomen.

Toezegging  --

7. RV Ontwerpbegroting GGDrU 2022 en jaarrekening GGDrU 2020
Besluit 1. het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting GGDrU 

2022;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de voorjaarsnota 2021 te verwerken in de 

gemeentelijke meerjarenbegroting;
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2020.

Stemming Raadsvoorstel Ontwerpbegroting GGDrU is unaniem aangenomen.
Stemming Motie M.7.1 D66 Motie Privacy- en informatiebeveiliging bij de verbonden partijen is unaniem 

aangenomen. 
Toezegging --

8. RV Grondexploitatie Mastenbroek II
Besluit 1. de grondexploitatie Mastenbroek II vast te stellen met een voorzien positief resultaat 

van€ 1.342.018 op netto contante waarde en de faciliterende exploitatie Mastenbroek 
II meteen voorzien positief resultaat van € 4.712 op netto contante waarde;

2. in te stemmen met de aankoop van de restgronden, zijnde een nader vast te stellen 
deelvan percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Stoutenburg, sectie D,
perceelsnummers 2738 (gedeeltelijk) en 3460 (gedeeltelijk), tegen een koopsom van
€ 7,50 per vierkante meter (prijspeil 1/1/2020) en een mogelijke nabetaling van € 
36,50per vierkante meter (prijspeil 1/1/2020);

3. in te stemmen met een reservering van € 369.060 voor de inrichting van de 
restgrondenten laste van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen;

4. de begrotingswijziging met nummer 2021–1023 vast te stellen

Stemming Amendement A.8.1 is verworpen 2v-18t. 
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Voor stemde SP. Tegen stemden CDA, CU-SGP, D66, VVD, GL-PvdA
Stemming Raadsvoorstel Grondexploitatie Mastenbroek II is unaniem aangenomen

Toezegging Wethouder kijkt naar mogelijkheden hoe middel-dure huur in te passen

10. RV Weigering (ontwerp) afgifte verklaring van geen bedenkingen verplaatsing 
bestaande parkeerlocatie Paradijsweg/ Dodeweg.

Besluit  Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
activiteiten die betrekking hebben op het verplaatsen van de bestaande 
parkeerlocatie naar de voorgestelde locatie parallel aan de Dodeweg;

 De (ontwerp) afgifte van een verklaring van geen bedenkingen te weigeren onder de 
voorwaarde dat er geen zienswijzen zijn ingediend.

Stemming Raadsvoorstel weigering Vvgb is aangenomen 15v-5t.
Voor stemden: CU-SGP, SP, D66, VVD, GL-PvdA. Tegen stemde CDA.

Toezegging Wethouder Kiel zegt toe om partijen bijeen te brengen en te werken aan een constructieve 
oplossing.

H A M E R S T U K K E N
9. RV Verzamelbesluit Omgevingswet

Aldus besloten
11. RV RWA Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving financiële stukken

Aldus besloten
12. RV GBLT: Jaarstukken 2020, 1e Begrotingswijziging 2021,

Kadernotitie 2022, Ontwerpbegroting 2022-2025
Aldus besloten

13. Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 27 mei en 3 juni 2021
Aldus besloten

14. Actualiteiten
-  

15. Moties vreemd aan de agenda 
Motie Mv.1 D66 Motie woningbouw locatie Klimrakker is ingetrokken na toezegging

Toezegging Wethouder van Beurden zegt naar aanleiding van Mv.1 toe een uitwisseling over scenario’s
Motie Mv.2 CDA SP D66 CU-SGP Leusdense ondernemers eerst

Stemming Motie Mv.2 is unaniem aangenomen. 
17. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 30 
september 2021
 

I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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