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Besluitenlijst raadsvergadering 15 december 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. De heer Genders vraagt om 
een punt van orde en deelt mee dat de VVD fractie het vertrouwen in de coalitie opzegt. 
De vergadering wordt voor een uur geschorst. Bij terugkomst wordt iedere fractie in de 
gelegenheid gesteld om te reageren. Op 12 januari wordt een extra raad ingepland. 

 

2.  Inspraakronde 
Geen verzoeken ontvangen.  
 

3. Vaststellen agenda 
De voorzitter neemt door welke raadsvoorstellen besproken gaan worden, 
Agendapunten 5, 6 en 7 worden besproken. Evenals de hamerstukken. 
Moties vreemd 1 wordt aangehouden tot 12 januari 2022. Motie vreemd 2 wordt wel kort 
besproken. 
 

4. RV Lijst ingekomen stukken  
Raadsvoorstel is aangenomen. 

5. RV Najaarsnota 2022 

Besluit 1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen; 
2. Het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2022 van € 

1.821.800 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel; 
3. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: 

Begrotingswijziging nr. 1029; 
Alsmede begrotingswijzigingen: 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1031, 
1032 en 1034; 

4. De volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen: 
- € 12.000 (in 2023) voor i-pads raad; 
- € 56.000 voor vervanging automaten en installaties VRI’s; 
- € 28.000 voor minicontainers papierinzameling; 
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- € 29.100 voor vervanging ondergrondse containers; 
- € 20.600 voor renovatie ondergrondse containers; 
- € 13.000 voor vervanging landmeetapparatuur; 
- € 10.500 voor laadpalen Milieustraat; 
- € 75.000 voor renovatie loopgraven Asschatterkeerkade; 
- € 24.000 voor vervanging laptops. 

Toezegging  

Stemming 

 
RV Najaarsnota 2022 is aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (SP stemt 
tegen). 

6. RV Exploitatie Octopus 

Besluit 1. Het eigen vermogen SRO Leusden BV per 1 januari 2023 aan te vullen indien 
deze lager is dan €50.000 middels een voorschot exploitatiebijdrage, waarbij naar 
verwachting €60.000 incidenteel gedekt wordt uit de egalisatie reserve corona; 

2. Het voorschot exploitatiebijdrage aan SRO Leusden BV structureel te verhogen 
met €435.000 (onder voorbehoud van ontwikkelingen in de energiemarkt en 
eventuele Rijksregeling) met afrekening achteraf op basis van autonome 
kostenontwikkelingen, waarbij €435.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en 
prijsstijging; 

3. De begrotingswijziging met nummer 2022–1035 vast te stellen 
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het advies 

Exploitatieafspraken met SRO Leusden BV, 62016 conform artikel 25 lid 3 
Gemeentewet te bekrachtigen. 

Amendement A.6-1 CU-SGP, CDA, Voorschot exploitatiebijdrage 2023 
Ondergetekende(n) stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
Huidig beslispunt 2 te laten vervallen en hiervoor in de plaats op te nemen: 
  

- het voorschot exploitatiebijdrage 2023 aan SRO Leusden BV structureel te 
verhogen met €178.100 met afrekening achteraf op basis van autonome 
kostenontwikkelingen, waarbij €178.100 wordt gedekt uit de stelpost loon- en 
prijsstijging. 

 

Stemming  Amendement is unaniem aangenomen.  
 

Amendement A.6-2 D66, GL-PvdA, VVD, Verkenning Nieuwbouw zwembad Octopus  
 
De tekst in het raadsvoorstel onder Alternatieve scenario’s, punt 3 (Verkenning 

Nieuwbouw) als volgt wordt gewijzigd: 

 
Verkenning nieuwbouw  
Ondanks de duurzaamheidsmaatregelen die enkele jaren geleden zijn genomen, is het 
zwembad geen duurzaam energieneutraal gebouw. Nieuwe zwembaden zijn over het 
algemeen energieneutraal. Gelet op de huidige energieprijzen, die naar verwachting hoog 
blijven, is een modern en energiezuinig zwembad de manier om zwemmen in Leusden 
beschikbaar te laten blijven. Het zwembad is afgeschreven in 2030. Dan moet er een 
nieuw zwembad staan dat energieneutraal is. Hoe eerder begonnen wordt met de 
verkenning van de nieuwbouw van het zwembad, hoe efficiënter omgegaan wordt met de 
middelen die in dit raadsvoorstel worden toegekend. 

 
In het raadsbesluit onder besluit een beslispunt wordt toegevoegd als volgt: 

5. In 2023 een analyse aan de Raad voor te leggen waarin de kosten van de exploitatie tot 
2030 worden weergegeven in een worse case, neutraal en positief scenario t.a.v. de 
energieprijs. Per scenario te bekijken of nieuwbouw een kostenbesparing oplevert en wat 
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dan het beste moment is om het proces naar nieuwbouw op te starten. 
Daarbij gebruik te maken van de eerder opgebouwde kennis en ervaring van externen. 

Stemming Amendement is aangenomen met 13 stemmen voor CDA, D66, VVD, CU-SGP en GL-
PvdA stemmen voor en 10 stemmen tegen van LB, LV en SP. 

Amendement A.6-3 GL-PvdA, CDA, LokaalBelangrijk, Prijsstijgingen groter dan 10% 

 Ondergetekenden stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
 
Na punt 2 een nieuw beslispunt 3 op te nemen (en vervolgens de oude punten 3 en 4 te 
hernummeren tot 4 en 5); 
  
Een bedrag van € 10,000 te reserveren om te bevorderen dat zwemsportbeoefenaars niet 
geconfronteerd worden met prijsstijgingen groter dan 105% in 2023. 

Stemming Amendement is aangenomen, 15 stemmen voor van CDA, GL-PvdA, SP en Lokaal 
Belangrijk en 8 stemmen tegen van D66, LV, CU-SGP en VVD. 

 
Stemming 

RV Exploitatie Octopus is geamendeerd aangenomen met 21 stemmen voor en 2 
stemmen tegen (Leusden Vooruit stemt tegen). 

7. RV Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022 

Besluit Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2022-1; 
De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2022 

Stemming RV Begrotingswijziging is unaniem aangenomen met  

Motie M.7-1 D66 GL-PvdA, LV, CDA, SP, CU-SGP, LB, digitaal dossier voor de 
jeugdgezondheidszorg. 

Stemming Motie is unaniem aangenomen. 

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

8. RV Verordening WMO en Jeugdhulp 2023  
Aldus besloten 

9. RV Toestemming voor wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT  
Aldus besloten 

10. RV Belastingverordeningen 2023 
Aldus besloten 

11. RV Bodemkwaliteitskaart gemeente Leusden 
Aldus besloten 

12. RV Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht 
Aldus besloten 

13. RV Schuldsanering en budgetbeheer Leusden 
Aldus besloten 

14. Vaststellen Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 10 november 2022 
Aldus vastgesteld 

15. Actualiteiten 
 
Mw. Voskuilen over drugsoverlast in Achterveld 
Dhr. van Ginkel over afspraken Woondroom 

Wethouder Kiel zegt toe geen onomkeerbare besluiten te nemen over de Woondroom. 

16. Moties vreemd aan de agenda  

 M.v-1 CU-SGP, CDA, D66, SP, GL-PvdA Structurele opvang kansrijke asielzoekers- 
uitgesteld naar 12 januari 

Besluit Verzoekt het college: 

• te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een duurzame inrichting voor 100 
tot 150 kansrijke asielzoekers in Leusden mogelijk is; 
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• hierbij tijdig de inzichten van de vrijwilligers te betrekken; 

• de raad hierover tijdig te informeren in ieder geval vóór de genoemde datum van 1 
mei 2023; 

Motie M.v-2 GL-PvdA , LeusdenVooruit, D66, SP, CU-SGP, LB, VVD, GL-PvdA  Laat ons 
cultuur en poppodium niet in de kou staan 

Besluit Verzoekt de raad; 
Uw steun uit te spreken voor een cultuurpodium en een plek voor jongeren (Fort 33) en 
verzoekt het college ook in de komende weken te handelen in het belang van een stabiele 
toekomst van Fort33.   

Toezegging  

Stemming Motie is unaniem aangenomen. 

17. Sluiting 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van  
9 februari 2023. 
 
 
 
A.H. Schouten      G.J. Bouwmeester 
Griffier a.i.      voorzitter 


