
Besluitenlijst raadsvergadering 9 februari december 2023

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
LV 
SL

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 
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 C.P.W.J. Genders 
Wethouders W.R. Vos, P.J. Kiel; A.W.S. Kolkman 
1. Opening

2. Inspraakronde
De heer van der Pas
De heer Merrienboer

3. Vaststellen agenda

4. Terugkoppeling verkenners
RV Besluit rapportage verkenners
Raadsvoorstel is aangenomen.

Besluit • kennis te nemen van het verslag van de verkenners Wilma de Boer-Leijsma en Bert 
Blase

• opdracht te geven aan een verkenner/informateur om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van een akkoord tussen de fracties van LB, CDA en Sociaal Leusden op 
basis waarvan een college worden geïnstalleerd dat kan rekenen op de steun van een 
meerderheid van de raad

• indien dit niet mogelijk blijkt, daarover te rapporteren aan de raad
• de voorzitter van de gemeenteraad en de griffie verzoeken om aandacht te besteden 

aan de beoogde cultuur in de gemeenteraad, met name voor wat betreft de interactie 
tussen oppositie en coalitie.

5. RV Lijst ingekomen stukken 
Raadsvoorstel is aangenomen.
H A M E R S T U K K E N

6. RV Aanvullend krediet renovatie brandweerkazerne/realisatie politiepost
Aldus besloten
Woordje van Erik Jan van Lutterveld met dank aan burgemeester voor zijn inspanningen.

7. RV Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2024
Aldus besloten

8. RV Vaststellen wijziging GR-AVU 
Aldus besloten

9. RV Vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie Leusden 2023 
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Aldus besloten
10. RV Fondsophoging stimuleringslening duurzaamheid

Aldus besloten
LB juicht het toe, goed initiatief. Toekomst leningen opvoeren, kredietwaardigheidseisen 
naar beneden bijstellen, groep die het meest nodig heeft beter bereiken.

11. RV Verzamelbesluit Verordeningen
Aldus besloten

12. RV Ontslag fractievertegenwoordigers SP en LeusdenVooruit
Aldus besloten
Dank van Hilde vd Heuvel aan LV fractievertegenwoordigers. 
Wout vd Brink goedkeuren dat Hester Veltman erbij komt. Volgens VNG verordening, maar
die volgen we niet in Leusden. Moet op de lijst hebben gestaan, maar welke lijst maakt niet
uit. Moeten we verordening wijzigen. Onze verordening gaat voor. Als verordening iets niet
noemt dan geldt de wet. 

13. Vaststellen Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 15 december 2022
Aldus vastgesteld

14. Actualiteiten
Dhr. Nieuwenhuijse over communicatie initiatieven Sport2000, vraag gaat over 
parkeernormen, verschil van inzicht over welke parkeernorm te hanteren. Onderzoek 
instellen en gemotiveerd afwijken van norm. Relatie verloopt niet prettig, we gaan 
volgende week met initiatiefnemer in gesprek. Onderzoek is gestart, gaan gewoon door 
met proces.
Kiel Woningbouw Biezenkamp initiatiefnemer is teleurgesteld, duurt lang, meerdere 
redenen. Complexiteit regelgeving neemt toe. Veel tijd voorbereiding. In afrondende fase.
Hamerveldseveld moet nog ambtelijke beoordeelt worden, gaat nog lang duren. 
Binnenstedelijke projecten goede regie op zetten.
Dhr. Kraa over uitkomst rechtsgang huishoudelijke hulp, weigeren huishoudelijke hulp. 
Uitkomst niet onverwacht, rechter kijkt naar wat zegt de wet. Inconsequentie in de wet qua 
draagkracht. Gaat om mensen die het wel kunnen betalen. Gemeente gaat in hoger 
beroep i.o.m. de VNG. 
Is al financiele reservering voor mensen die afgewezen worden. Hoger beroep in 
samenwerking met andere gemeenten.
Volgt memo hierover van wethouder Kiel.
Dhr van Os, heeft het college meegekregen dat tweede kamer besluit heeft 
salderingsregeling af te bouwen zonnepanelen af te schaffen? In gaan op dit onderwerp 
tijdens uitwisseling.

Kolkman: ja zeker, businesscase dmv batterijen wordt belangrijker, kosten en baten zal 
anders zijn dan nu. 16 maart actieprogramma energietranisatie bespreken, wordt 
meegenomen.

Vd Brink: Herinrichting burg de beaufortweg wordt al vier jaar steeds uitgesteld. Reden 
van uitstel?
Vos: complexiteit, riool moet eruit, zorgvuldig naar kijken. Voorlopig ontwerp ligt er, wordt 
in maart gecommuniceerd met de omgeving. Dan definitief ontwerp in het najaar krediet 
aanvragen. 

MOTIES VREEMD AAN DE AGENDA  
15.Motie M.v-1 CU-SGP, CDA, D66, SL, GL-PvdA Structurele opvang kansrijke asielzoekers- 

uitgesteld naar 12 januari
Verzoekt het 
college:

 te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een duurzame inrichting voor 100
tot 150 kansrijke asielzoekers in Leusden mogelijk is;

 hierbij tijdig de inzichten van de vrijwilligers en de raad te betrekken;
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 de raad hierover tijdig te informeren in ieder geval vóór de genoemde datum van 
1 mei 2023;

Motie is aangenomen met 21 voor 1 stem tegen.
16. Motie M.v-2 VVD, Menstruatie Armoede
Verzoekt het 
college:

 Om te onderzoeken in hoeverre deze problematiek speelt in Leusden.
 Zo nodig opties te bedenken om voor de nodige steun te zorgen

Toezegging Wethouder Kiel zegt toe dit onderwerp mee te nemen in de herijking van de regels van het 
armoedebeleid.

Stemming Motie is ingetrokken 
17. Motie M.v-3 CDA, GL-PvdA, SL, LB Woondroom
Verzoekt het 
college:

 Bij deze vergunningverlening geen gebruik te maken van haar 
beslissingsbevoegdheid, maar dit aan de gemeenteraad voor te leggen in een 
raadsvoorstel en de raad op deze vergunningverlening te laten besluiten.

Stemming Motie is aangenomen met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen
18. Motie M.v-4 VVD Parkeernormen Winkelcentra
Verzoekt het 
college:

 Om met een aangepaste parkeervisie voor parkeren rondom de winkelcentra op 
te stellen waarbij ruimtelijke ontwikkelingen gestimuleerd worden, zonder dat dit 
ten koste gaat van ondernemers en bewoners.

Toezegging Wethouder Vos zegt toe dit onderwerp mee te nemen in het opstellen van het 
Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda mobiliteitsplan.

Stemming Motie is ingetrokken. 
19. Motie M.v-5 LokaalBelangrijk CU-SGP, GL/PvdA, D66, CDA, LeusdenVooruit Hulp bij 

aardbevingsramp Turkije en Syrië
Verzoekt het 
college:

 Per inwoner in Leusden een bedrag van € 1,- aan de gemeentelijke reserve te 
onttrekken.

 Dit bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van hulp aan de noodlijdende 
bevolking in Syrië en Turkije

 Dit bedrag te storten op Giro 555
Stemming Motie is unaniem aangenomen.

Burgemeester wil graag gesprek voeren over wanneer wel en wanneer niet een 
bijdrage geleverd kan worden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 
23 maart 2023.

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