Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022
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

G.J. Bouwmeester

Lokaal
Belangrijk
CDA
GL/PvdA
VVD
D66
CU/SGP
Leusden
Vooruit
SP
Afwezig

J.A. van de Belt, M.P.T. Voskuilen-Kroeze, H.J. van Lutterveld,
F.M. de Wit, G.A. Karman, J.W. Nieuwenhuijse, M. van Leeuwe
H.M. van Ruitenbeek, L.K. van Os, W.G. van Ginkel, T. Kuipers
F.G. van der Vegte, M.T.M. Sturkenboom,
C.P.W.J. Genders, A.H.E.M. Gräfin von der Schulenburg
M. Kraa, Q.L. van Mourik - van Laarhoven
M.J.J. van der Kooi, W. van den Brink
H. van den Heuvel, A.D.M.J. Kramer

Wethouders

W.R. Vos, P.J. Kiel en A.W.S. Kolkman

1.

Opening
- Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Bericht van verhindering van mevrouw Houtveen.
Inspraakronde
- Geen verzoeken ontvangen.
Vaststellen agenda
RV Procedurevoorstel Strategische raadsagenda is gewijzigd van hamerstuk naar
bespreekstuk.

2.

3.

4.

5a.

5.

M.C.E. van Dijk

J.A.F. van Ginkel
D.F.F.A. Houtveen

Lijst ingekomen stukken
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.
BESPREEKSTUK
RV Procedurevoorstel Strategische raadsagenda
Elke fractie geeft zijn visie op dit procedurevoorstel, waarna het voorstel unaniem wordt
aangenomen.
HAMERSTUKKEN
RV Vaststellen ontwerp Bestemmingsplan Hessenweg 68
Aldus besloten

6.

RV Zienswijze op wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT
Aldus besloten

7.

RV Verordening Subsidieregeling Eurowoningen Toekomstbestendig
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Aldus besloten- De heer Genders stemt niet mee.
8.

RV Wijziging Regeling Zonder Meer samenwerking bedrijfsvoering BLNP
Aldus besloten

9.

RV Zienswijze ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 2023
Aldus besloten

10.

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 30 juni 2022
Aldus vastgesteld

11.

Actualiteiten
- Dhr. van Ginkel, SP, over armoede, oproep Kiel om armoedegevallen actief aan te
spreken. Oproep Sturkenboom; ga actief op zoek, naar de voedselbank, ga
zoeken via alternatieve kanalen, wethouder doet dat graag.

12.

-

Dhr. van de Brink, CU-SGP over gezondheid Oekraïners in Leusden, Integraal
veiligheidsbeleid en uitslag Doornseweg komt over 6 weken (eind oktober)
Toezegging: BM gaat nakijken hoe het zit met de data van het actuele
veiligheidsplan

-

Mevrouw Voskuilen-Kroeze, Lokaal belangrijk over Groenonderhoud

-

Dhr. van Lutterveld, Lokaal Belangrijk over vergunningen aanvraag

-

Dhr. Kramer, LeusdenVooruit over verkeersveiligheid

-

Dhr. Genders, VVD over Zonneveld Eemelaarsweg , zijn er initiatieven ingediend
en wordt de raad hierover geïnformeerd.
College toezegging; zo snel mogelijk informatie aanleveren.

-

Dhr. Sturkenboom, GroenLinks-PvdA over de RES, bijeenkomst eerder plannen.
Zo snel mogelijk de uitkomsten van het onderzoek bespreken met de raad.
Vervroegen is aan het presidium. Gaat naar het presidium.

-

Wat is de planning icm de windmolens, RES en windmolens etc.
Wethouder Kolkman zegt tijdlijn van proces toe. Ook zegt wethouder Kolkman toe
morgen (30-9) na de AVG check het verzoek wijzigingsplan naar de raad te
sturen. Tenslotte zegt ze toe zo snel als het kan het onderzoek Windmolens te
verstrekken aan de raad.

Moties vreemd aan de agenda
M.v.1 LeusdenVooruit, GroenLinks-PvdA, D66, CU-SGP Nieuwe sanitatie de standaard,
motie is unaniem aangenomen.
Wethouder Vos zegt toe de raad beter op de hoogte te houden in de toekomst over de
stand van zaken rondom dit project en zo snel als mogelijk een uitwisseling te organiseren
over sanitatie en Mastenbroek II met externe partijen.
M.v.2 VVD Laat Leusdense bedrijven niet in de kou staan
Motie is ingetrokken n.a.v. toezegging van wethouder Kolkman. Ze zegt toe te informeren
en onderzoeken bij ondernemers en in de netwerken en indien nodig de brandbrief te
versturen. En zo nodig de raad te informeren.

Zaaknummer L
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13.
14.

RV Aanwijzing tijdelijk griffier Leusden
Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van
10 november 2022.
M.C. van Dijk
Plv. griffier

Zaaknummer L

G.J. Bouwmeester
voorzitter
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