
Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 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 G.J. Bouwmeester 
Griffier A.H. Schouten
Lokaal 
Belangrijk
CDA 
GL/PvdA
VVD
D66
CU/SGP
Leusden 
Vooruit 
SP

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, D.F.F.A. Houtveen 
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 

J.A.F. van Ginkel
Afwezig Geen bericht van verhindering 

Wethouders W.R. Vos, P.J. Kiel; A.W.S. Kolkman 

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Inspraakronde
Geen verzoeken ontvangen. 

3. Vaststellen agenda
Raadsvoorstel benoeming van mevrouw van Mourik- van Laarhoven als voorzitter van het 
presidium wordt toegevoegd aan de hamerstukken.

4. RV Lijst ingekomen stukken
De raad neemt kennis van de lijst ingekomen stukken.
Mw. van den Heuvel wil graag voor het verslag het volgende meegeven. Ze heeft 
antwoord ontvangen op haar schriftelijke vragen over de Stedenbouwkundige visie kern 
Oud Hamersveld, daarin zit een tegenstrijdigheid. In het antwoord wordt gezegd dat er 
geen plannen zijn en in een daarop volgende RIB wordt het tegenovergestelde gezegd. Bij
de actualiteiten zal hier nader op in worden gegaan.

5. RV Programmabegroting 2023 – 2026
Besluit De programmabegroting 2023 – 2026 van de algemene dienst vast te stellen, en daarmee 

dan wel daarbi:
1. het percentage voor inflatiecorrectie bij belastingen en heffingen in 2023 vast te

stellen op 3%, zoals vermeld in de paragraaf lokale heffingen;
2. te besluiten tot een opbrengststijging met € 300.000 bij de OZB in 2023 

(compensatie afschaffen hondenbelasting € 180.000 + doorvoeren besluit 
stapsgewijze OZB verhoging met 2e trede € 60.000 en 3e en laatste trede € 
60.000), zoals vermeld in de paragraaf lokale heffingen;

3. financiële middelen voor nieuw beleid beschikbaar te stellen zoals vermeld in de
bijlage ‘Nieuw beleid’, te weten voor de projecten met nrs. 1.1, 2.1 t/m 2.8, 3.1 t/m
3.17 en 4.1 t/m 4.3, totale omvang structureel € 320.400 (in meerjarenperspectief
oplopend naar € 403.600 in 2025 en dan dalend naar € 383.600 in 2026) en
incidenteel € 105.000; financiële middelen voor robuuste en slagvaardige 
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dienstverlening (‘basis op orde’)
4. beschikbaar te stellen zoals vermeld in de bijlage ‘Financieel overzicht CUP 2022-

2026’ bij nr. 1.2, te weten structureel € 686.000 (in meerjarenperspectief oplopend
naar € 741.000) en incidenteel € 69.000;

5. financiële middelen voor de overige CUP-ambities beschikbaar te stellen zoals
vermeld in de bijlage ‘Financieel overzicht CUP 2022-2026’ bij de nrs. 1.1, 2.1 t/m
2.7, 3.1, 4.1 en 4.2, totale omvang structureel € 741.000 (in meerjarenperspectief
oplopend naar € 1.064.000) en incidenteel € 707.000 (2023), € 629.400 (2024),
€ 479.600 (2025) en €381.800 (2026); voor CUP-ambitie 2.6 “Visie Burgemeester 
Buiningpark en Jan Banninkpark” incidenteel € 50.000 in 2023 beschikbaar te 
stellen voor het opstellen van een toekomstbeeld over Fort33, en dit bedrag te 
dekken ten laste van het begrotingsresultaat 2023

6. ten laste van het begrotingsresultaat voor 2023 van €479k een bedrag van €250K 
als eenmalige stelpost op te nemen voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten 
van de Strategische Raadsagenda in 2023.

7. de groei van de structurele uitgaven tot en met de behandeling van de 
Voorjaarsnota 2023 zodanig te temporiseren, dan wel deze incidenteel vorm te 
geven, dat er in de voorjaarsnota structurele middelen beschikbaar blijven voor 
uitvoeringskosten van de Strategische Raadsagenda in 2023 ten bedrage van ten 
minste €250K.

8. De beoogde formatieve uitbreiding van de griffie, zoals in de begroting 2023 en 
volgende jaren is opgenomen uit te breiden van 2,4 naar 2,8 fte en het budget 
daartoe te verhogen met € 30.000 per jaar.

Toezegging
 
--

Amendement A.5.1 LeusdenVooruit, D66, OZB-Stijging met € 300.000 is verworpen met 4 stemmen voor
en 19 stemmen tegen.

(Voorstel:- Punt 2 uit het raadsbesluit te schrappen: “2. te besluiten tot een 
opbrengststijging met € 300.000 bij de OZB in 2023 (compensatie afschaffen 
hondenbelasting € 180.000 + doorvoeren besluit stapsgewijze OZB verhoging met 2e 
trede € 60.000 en 3e en laatste trede € 60.000), zoals vermeld in de paragraaf lokale 
heffingen;” en hiermee het meerjarige begrotingsresultaat met € 300.000 te verlagen;

Amendement A.5.2 CDA, D66, GL-PvdA, LokaalBelangrijk, SP, VVD, Strategische Raadsagenda is 
aangenomen met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

 In de eerste zin de woorden ‘en daarmee’ uitbreiden tot ‘en daarmee dan wel 
daarbij’

 Punt 6 vervangen door de tekst: “ten laste van het begrotingsresultaat voor 2023 
van €479k een bedrag van €250K als eenmalige stelpost op te nemen voor de 
voorbereidings- en uitvoeringskosten van de Strategische Raadsagenda in 2023.”

 Punt 7 toe te voegen met de tekst: “de groei van de structurele uitgaven tot en met
de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 zodanig te temporiseren, dan wel deze
incidenteel vorm te geven, dat er in de voorjaarsnota structurele middelen 
beschikbaar blijven voor uitvoeringskosten van de Strategische Raadsagenda in 
2023 ten bedrage van ten minste €250K.

Amendement A.5.3 LokaalBelangrijk, CDA, D66, GL/PvdA, SP, Uitbreiding griffie is unaniem 
aangenomen.
Ondergetekende(n) stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
De beoogde formatieve uitbreiding van de griffie, zoals in de begroting 2023 en volgende 
jaren is opgenomen uit te breiden van 2,4 naar 2,8 fte en het budget daartoe te verhogen 
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met € 30.000 per jaar.
Amendement A.5.4 GroenLinks-PvdA, D66, CU-SGP, CDA, SP, Fort33 is aangenomen met 16 stemmen

voor en 7 stemmen tegen

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

“in aanvulling op 5) voor CUP-ambitie 2.6 “Visie Burgemeester Buiningpark en Jan 
Banninkpark” incidenteel € 50.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor het opstellen van 
een toekomstbeeld over Fort33, en dit bedrag te dekken ten laste van het 
begrotingsresultaat 2023.”
Maidenspeech van dhr. van Os.

Stemming
RV Programmabegroting 2023-2026 is geamendeerd aangenomen met 15 stemmen voor 
en 8 stemmen tegen.
H A M E R S T U K K E N
 

6. RV Verordening voor het crematorium en de begraafplaats Rusthof 
Aldus besloten

7. RV 1e Bestuursrapportage 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht 
Aldus besloten

8. RV Controleprotocol voor de accountantscontrole 2022
Aldus besloten

9. RV Vaststelling bestemmingsplan ‘Langesteeg 6’
Aldus besloten

10. RV Zienswijze ontwerp wijzigingsbesluit GR-VRU
Aldus besloten

11. RV Bestemmingsplan Olmenlaan 6 en 8
Aldus besloten

12. RV Benoeming voorzitter Presidium
Aldus besloten

13. Vaststellen Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 29 september 2022
Aldus vastgesteld

14. Actualiteiten

Mw. van der Vegte (PvdA-GL), over structureel onderwijs voor gevluchte jongeren.
En over structurele opvang van asielzoekers in Leusden.

Dhr. Genders (VVD) over gevolgen tussentijdse uitspraak Raad van State over 
bouwvrijstelling voor Leusden. Vragen over transparantie proces pilot Eemelaarseweg.
(planning, mijlpalen en wat college verwacht van de raad) 
Ondernemers ondersteunen in energiekosten, is er in Leusden al een regeling?

Mw. van den Heuvel, vragen over tegenstrijdigheid in beantwoording schriftelijke vragen 
Stedenbouwkundige visie kern Oud Hamersveld.
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Dhr. van den Brink Nadere invulling Didam arrest, kunnen we de regeling al krijgen? 

15. Moties vreemd aan de agenda 
M.v.1 GL-PvdA, LV, D66 Mastenbroek II Ingetrokken

Besluit Verzoekt het college:
 Met voorrang alles in het werk te stellen te (laten) onderzoeken of het inpassen van 

nieuwe sanitatie alsnog mogelijk is;
 De Raad periodiek over het mogelijk wegvallen van de bouwvrijstelling, uitstel van de 

start van de bouw, en de mogelijkheden en toepassing van nieuwe sanitatie te 
informeren.

Toezegging Wethouder Vos zegt toe een constructievere houding aan te nemen.
Stemming Voor stemden: Lokaal Belangrijk, CDA, GL-PvdA, CU-SGP, SP, VVD, D66, SP Tegen stemden: 

M.v.2 LeusdenVooruit, CU-SGP, D66, GL-PvdA, CDA, Ontwikkeling gebied 
Tabaksteeg Zuid 

Besluit Verzoekt het college:
 Raad en betrokkenen schriftelijk te bevestigen dat eerder gemaakte afspraken met het

ondertekenen van de intentieovereenkomst zijn komen te vervallen. Specifiek het 
raadsbesluit van 14 december 2017 met de betreffende brief van 21 februari 2018;

 De raad en omwonenden vanaf het begin te informeren en betrekken bij het bepalen 
van de kaders;

 Bij het bepalen van de kaders het toepassen van de 100 meter brede groene 
bufferzone opnieuw te wegen;

 De intentieovereenkomst pas te bestendigen in een overeenkomst nadat de kaders 
voor planontwikkeling zijn vastgesteld.

Toezegging
Stemming Motie is aangenomen met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen, VVD en SP stemmen tegen.

M.v.3 D66, GL-PvdA, SP, Leusden Vuurwerkvrij 
Besluit Verzoekt het college:

 De raad uiterlijk april 2023 een voorstel aan te bieden ten behoeve van de APV, dat 
een verbod van kracht wordt op het verkopen, in bezit hebben en afsteken van alle 
consumentenvuurwerk dat valt onder categorie F2 en zwaarder, inclusief 
carbidschieten, m.u.v. georganiseerd en vergund vuurwerk, met ingang van de 
jaarwisseling 2023/2024.

 De raad uiterlijk september 2023 een voorstel aan te bieden voor het houden van een 
gemeentelijke alternatieve siervuurwerk of lichtshow op Oudejaarsavond.

Toezegging
Stemming Motie is ingetrokken

M.v.4 VVD, SP, Klimaatcrisis, handen uit de mouwen!
Besluit Verzoekt het college:

 Op korte termijn aan de slag te gaan met wat wél kan: snelle adaptieve acties.
 Hiervoor met stimulerende en/of gesubsidieerde maatregelen te komen, 

onderbouwd met concrete acties en gelden, voor inwoners en bedrijven in de 
gemeente Leusden.

 Om als gemeente een voorbeeldfunctie te tonen in deze bij gemeentelijk vastgoed.
Toezegging

Stemming Motie is aangenomen met 12V en 11T
M.v.5 D66, VVd, SP, GL/PvdA, CDA, LeusdenVooruit, Duurzame flexibele 
onderwijshuisvesting
 Bij het opstellen van nieuw schoolhuisvestingsbeleid rekening te houden met 

afwijkende prognoses door duurzame flexibele vormen van onderwijshuisvesting met 
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een goede kosten- batenverhouding in te zetten. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
schoolwoningen, zoals deze al in meerdere gemeenten worden gebruikt

Toezegging
Stemming Motie is unaniem aangenomen.

M.v.5 VVD, CU-SGP, D66, Steuntje in de rug voor ondernemer in acute nood

Toezegging Toezegging wethouder Kolkman- uitzoeken of corona geld hiervoor beschikbaar is. 
Stemming Motie is verworpen met 5 stemmen voor en 18 stemmen tegen

18. Sluiting

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 
10 november 2022.

A.H. Schouten G.J. Bouwmeester
Griffier a.i. voorzitter
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