
Terugblik Uitwisseling 9 mei 2019

Onderhoudscontract buitenruimte 
In de presentatie is toegelicht wat de gedachte achter het aanvankelijke 
onderhoudscontract is geweest en de moeilijkheden die men heeft ervaren bij de 
tevredenheidsmeting nadien. Nu wordt er gewerkt aan een meting van de 
belevingswaarde i.p.v. een tevredenheidsmeting. Het begrip belevingswaarde is breder 
dan alleen groenonderhoud.  De eerste resultaten van deze meting worden in het 
vierde kwartaal van dit jaar verwacht. 
Enkele van de vragen: 
- Hoe verhoudt de belevingswaarde zich tot biodiversiteit? Veronderstelt wordt dat 
onderzocht zal worden op welke wijze biodiversiteit die belevingswaarde beïnvloed. 
Biodiversiteit in de bermen staat los van de meting van beeldkwaliteit maar kan ook 
meegenomen worden in het onderzoek naar belevingswaarde.  
- Tevredenheid is de doelstelling. Gooit u niet te snel de handdoek in de ring ten 
aanzien van de tevredenheidsmeting?  Tevredenheidsonderzoek heeft zeker waarde 
als instrument om te bepalen welke richting alle partijen op willen maar niet als 
toetsingsinstrument voor de uitvoerder. De meting naar beleveniswaarde zal uitgesplitst  
worden op groenonderhoud en andere aspecten. 
 - De afrekenmethodiek aan de hand van de tevredenheidsmeting is de kern van het 
contract. Moeten we nu kijken naar een nieuw contract? De juridische consequenties 
van het aanpassen of verbreken van het contract worden onderzocht. 
- Welke ontwikkeling heeft de samenwerking tussen gemeente, inwoners en Sight 
doorgemaakt? De benadering van bewoners maakt momenteel geen onderdeel uit van 
de beoordeling van de aannemer. Dit zou in de toekomst wel kunnen; door bijvoorbeeld 
te kijken naar de hoeveel burgerinitiatieven die zijn ontplooid. 
- Is de gemeente zelf tevreden over het groenonderhoud? Wethouder Vos geeft aan 
dat hij daar zeker een persoonlijke mening over heeft. Maar het gaat hier om wat het 
contract is en hoe we dat contract gaan uitvoeren. Van belang is het verbeteren van de 
beleving van de inwoners.  
- Welke criteria worden gebruikt; de kwaliteitscatalogus  openbare ruimte 2018 en de 
kennismodule beeldkwaliteit openbare ruimte plus? Of gebruikt u andere normeringen?  
We hebben waarschijnlijk de kwaliteitscatalogus 2015 gebruikt, aangezien het contract 
in 2015 is opgesteld. 

Onderzoek Deloitte

De gemeente Leusden heeft Deloitte gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te 
voeren naar de financiële positie van de gemeente. Aanleiding voor het onderzoek is 
ontstaan uit 4 perspectieven: het coalitieakkoord, ontwikkelingen gemeentefonds, 
actualisatie nota risicomanagement en resultaatsturing en balanssturing. 

De financiële situatie van de gemeente Leusden is afgezet tegen landelijke indicatoren, 
vergeleken met landelijke gemiddelden en met enkele specifieke gemeenten die min of 
meer overeenkomen met Leusden. De positie is evenwichtig en gezond

Uit het onderzoek komt naar voren dat het algemene beeld van de financiële positie van 
de gemeente Leusden gezond en evenwichtig is. Dit geeft een goede basis om op 
beheerste wijze ambities van de gemeente te realiseren.
De argumenten hiervoor zijn:
• Het opgebouwde weerstandsvermogen zorgt ervoor dat de gemeente Leusden een 

stootje kan opvangen.



• Een crisis vergelijkbaar met de afgelopen periode (hierbij hebben wij de maximale 
afname van het eigen vermogen gehanteerd van de gemeente Leusden tussen 
2011 en 2013) met een daling van 34% van de reserves + het zich voordoen van 
alle risico’s die uw gemeente heeft ingeschat kan uw gemeente hebben. Dit leidt 
namelijk tot een schuldquote van 23% (toename met 28%) en een solvabiliteit van 
20% (afname van 30%). De gemeente kan dus een vergelijkbare crisis weerstaan.

• Het eigen vermogen is de afgelopen jaren afgenomen, maar ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde en de referentiegroep van 20K-50K gemeenten is het eigen 
vermogen wat betreft omvang hoger dan gemiddeld.

• Gemeente Leusden heeft weinig schulden.
• De lokale lasten zijn relatief laag en bieden ruimte om te verhogen indien dit nodig 

is.

Om de gezonde financiële positie te handhaven bij het realiseren van het gewenste 
ambitieniveau van de gemeente wordt geadviseerd:

1. Begroot en realiseer structureel een saldo van baten en lasten rond de nullijn, 
dus zonder interen van het eigen vermogen. Hierdoor wordt de huidige 
reservepositie gehandhaafd.

2. Stel een signaleringswaarde of streefwaarde vast voor solvabiliteit en de netto 
schuldquote. Indien besluiten een financieel effect hebben waarbij de 
afgesproken signalerings- of streefwaarde wordt overschreden dan dient de 
gemeenteraad hier expliciet over te besluiten. 
De signalerings- of streefwaarde voor de gemeente Leusden kunnen zijn:
Om bovenstaande tabel in perspectief te plaatsen: Bij een schuldquote van 90% 
kan de gemeente Leusden nog € 68 miljoen extra bijlenen ten opzichte van 
2017. De solvabiliteit daalt dan naar 27%.

3. Evalueer bij het actualiseren van de nota risicomanagement de wijze waarop de 
weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen worden bepaald.

4. De afgelopen jaren heeft het eigen vermogen een dalende trend laten zien 
waarbij in 2017 weer een stijging laat zien en voor het eerst lang lopende 
schulden zijn aangegaan. Om de huidige gezonde financiële positie te 
handhaven is belangrijk dat:
- saldo van baten en lasten ongeveer € 0 is (het eigen vermogen blijft wat 

betreft omvang gelijk om risico’s en een crisis te kunnen opvangen).
- schulden voor investeringen worden aangegaan mits de rente en aflossing 

in de begroting kan worden opgevangen
- het risicoprofiel van de leningportefeuille en de aflossingen evenwichtig zijn.

5. Houd het aflossingsschema stabiel en het renterisicoprofiel beperkt door zo min 
mogelijk gebruik te maken van aflossingsvrije leningen (= leningen die in 1 keer 
worden afgelost).

Bij de kaderbrief komt reactie van college op dit rapport met voorstel voor 
beleidsaanpassingen. 

Juridische toelichting op instrumentarium APV

Juridisch/technische toelichting op instrumentarium APV door Juridisch Controller 
BLNP. Deze instructie vindt plaats ter bevordering van de kennis over de APV. 
Op 6 juni beslist de raad over de wijzigingsvoorstellen APV. 
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Presentatie jongeren ontmoetingsplek
De ontmoetingsplek is bedoeld  jongeren tussen de 12 – 18 jaar een plek te geven voor 
ontmoeting. De JOP moet zo worden ingericht dat het passend is voor meerdere 
groepen. Het is niet de bedoeling met de komst van de ontmoetingsplek aan te geven 
dat jongeren alleen daar mogen ontmoeten. Zij blijven uiteraard ook welkom in de rest 
van Leusden. 

Enkele van de vragen: 
- In hoeverre is er sprake van een eenduidige groep jongeren tussen de 12-18 jaar? De 
JOP moet zo worden ingericht dat het passend is voor meerdere groepen. Het is ook 
niet de bedoeling met de komst van de ontmoetingsplek aan te geven dat jongeren 
alleen daar mogen ontmoeten. Zij blijven uiteraard ook welkom in de rest van Leusden. 
- Ik begrijp van een leverancier van jongerenontmoetingsplekken dat er vaak al in de 
eerste week een brandje gesticht wordt. Er zijn ontwerpsessies gedaan met de 
jongeren en er worden duidelijke afspraken gemaakt. In de eerste fase van de 
ontmoetingsplek moet het nog gemakkelijk zijn de ontmoetingsplek weer weg te halen. 
Als er niet aan de afspraken gehouden wordt kan de JOP weer worden weggehaald. 
Gaat alles goed kunnen de jongeren het gesprek aangaan voor extra faciliteiten in de 
JOP.  Onderzocht wordt of bijvoorbeeld een wifi-paal te realiseren is. 
- Onlangs is het sportconvenant getekend. Is er al contact met de sportverenigingen 
over mogelijke samenwerking? Zeker op de ontmoetingsplek bij de Bavoorsteweg is dit 
iets wat onderzocht zal worden. 
- Hoe ziet zo’n JOP eruit? We gaan binnenkort de ontwerpsessie in. Er wordt gedacht 
aan een container maar daarbij moet onderzocht worden hoe dit passend kan worden 
gemaakt aan de omgeving. 
- De twee ontmoetingsplekken zijn beide buiten het centrum. Hoe realistisch is het dat 
jongeren buiten het centrum willen ontmoeten? Hoe kunnen we de jeugd betrekken bij 
het leven in het centrum? Het is nadrukkelijk niet het signaal dat de jongeren alleen 
maar op die twee plekken mogen staan. Maar het creëren van een JOP in het centrum 
zal op veel bezwaren stuiten. De jongeren zelf zijn heel enthousiast over de locatie van 
de twee ontmoetingsplekken. 

Inzet Kleinsmamiddelen voor kinderen/jongeren in armoede
In Leusden gaat om tussen de 250 en 350 kinderen (inkomen tot 130%) en om 69.000 
euro per jaar. 
Uitgangspunten: binnen budget, signalen gebruiken , wat is zinvol, wat helt echt, direct 
ten bate of ten gunste van het kind, niet per se in natura. 

Plannen: fashioncheque, huiswerkbegeleiding, meedoen bovenbouw, schoolkosten 
brugklassers en luiergeld. 

Vragen:
-Valt speelotheek ook binnen de Klijnsmagelden? College komt terug op de terugloop 
bij de speelotheek. Kleinsmamiddelen zijn voor ouders en kinderen is geen 
subsidiepotje voor instanties.
-Hoe aanvragen en hoe is de samenwerking tussen de  gemeente en st. De Boom? Zo 
simpel mogelijk, één formulier waar ouder zaken kan aanvinken. Aanvraag eenvoudig 
laagdrempelig en toegankelijk mogelijk in samenwerking met De Boom en andere 
partners.
-Hoe werkt de fashioncheque?
-Worden alle sportverenigingen op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid? Het is 
de bedoeling dat alle sportverenigingen worden benaderd. Veel verengingen zijn o de 
hooge van jeugdfonds De Boom voor contributie en kleding. In CUP signaleren 
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armoede opgenomen. Breder bekend maken samen met partners van mogelijkheden 
en aanbod breed bekend maken. Daar wordt dit in meegenomen.
-Wordt het beschikbare geld uitgegeven? Beschikbare geld zal met deze plannen 
volledig gebruikt worden.
-Zijn er nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld cultureel (muziekklas)? 
- Doen we het goed? Gemeente heeft behoefte opgehaald. Gemeente gaat wel 
monitoren, vanuit armoedebeleid en sociaal domein, of het helpt.
- Op de website wordt mogelijkheid beter toegelicht. Het is nu slecht te vinden. CUP 
versterken armoede met kerngroep partners geconstateerd. Actie is om 1 centrale 
website te maken met alle minimaregelingen van alle partners. 
www.RondkomenInLeusden.nl via Sociaal Plein Leusden. 

Bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)

Onderwerpen RIB 19-04 Reeds geagendeerd op

Brandweerkazerne 
Burgemeester van der 
Postlaan

Is er nagedacht over andere partijen in het pand? Naast de 
politie is de vraag ook neergelegd bij de RAVU. Dit kon niet. De 
EHBO vereniging had ernaar geinformeerd maar heeft inmiddels  
een andere locatie gevonden. 

Jaarverslag 
bezwaarschriftencommissi
e 2018

Toezegging: Burgemeester Bouwmeester zegt toe komende 
week het verzoek om een korte en heldere samenvatting van het 
jaarverslag door te geven aan de bezwaarschriftencommissie.

Toezegging: Burgemeester Bouwmeester zegt toe binnen een 
maand antwoord te geven op de vraag of er een overzicht 
beschikbaar is van de uitspraken van de beroepszaken in 2018 
in combinatie met de leerpunten.  

Beantwoording vraag 
Waterrad

Toezegging:
Wethouder Vos zegt toe binnen een maand de nieuwe stand van 
zaken rondom de plaatsing van het Waterrad aan de raad te 
communiceren

De natuurontwikkeling bij 
Van der Valk en het 
Mosselbosje

- De aangepaste bestemming natuur voor 10 jaar: hoe moeten 
we dat zien? 
Toezegging: Wethouder Vos zegt toe de vraag binnen een 
maand te beantwoorden.  

Intentie verklaring om te 
komen tot een lokaal 
Sportakkoord

- Ook wanneer de gemeente geen bijdrage krijgt voor het lokale 
sportakkoord wordt alsnog met de plannen doorgegaan. 

Overige 
onderwijshuisvesting

- Renovatie ’t Ronde
- Kind Centrum 

Groenhouten

Enkele van de vragen: 
-Waarom wordt er een voorschot gedaan op de landelijke 
voorziening?  De minister heeft toegezegd dat dit opgenomen 
wordt in de wet. De aanpassing geeft aanleiding met de school 
om tafel te gaan. 
- Is het onderscheid tussen renovatie en groot onderhoud 
helder? De verwachting is dat er heldere criteria worden 
aangereikt. 
- Wat als de plannen van de minister niet doorgaan. Gaat de 
gemeente Leusden dan toch betalen? Voorlopig wordt er geen 
geld uitgegeven, maar het is wel al gereserveerd geld. Driekwart  
van het reeds gereserveerde geld voor nieuwbouw zal worden 
ingezet voor renovatie. 
-Waarom wordt bij de plannen voor Groenhouten nu al uitgegaan 
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van 2 bouwlagen? Gestapelde bouw is efficiënter, maar in kader 
van een wijziging van het bestemmingsplan zal er overleg met 
de buurt plaatsvinden.  

Actualisatie reserve 
onderwijshuisvesting
Economische monitor regio 
Amersfoort

- Wat wordt er gedaan aan onderwijsinspanningen om mensen 
om te kunnen scholen bij werkloosheid? Er zijn nauwe relaties 
met het mbo Amersfoort om via leerwerkplekken personen aan 
te laten sluiten op de arbeidsmarkt; zeker in relatie tot uitval van 
jonge mensen. 

Evaluatie 
Duurzaamheidsagenda 
2016-2018

- Kan de raad de evaluatie toegezonden krijgen en wordt de raad 
betrokken? De raad kan de evaluatie toegezonden krijgen. 
Momenteel wordt de evaluatie uitgewerkt en wordt de agenda 
herijkt. De wethouder zegt toe te zoeken naar een vorm waarbij 
de raad zo actief mogelijk wordt betrokken. 

Woondeals 3 september: Regionale raadsledenbijeenkomst 

Start nieuwbouw IKC 
Berkelwijk

- Herinnering  aan eerder toezegging over de aanrijroute. 
Wethouder van Beurden zegt toe binnen een maand een stand 
van zaken te geven. 
- Waar gaan de kinderen heen wanneer de opslag van de 
materialen daar worden opgeslagen? De kinderen komen niet 
buiten te staan. Wethouder van Beurden zal binnen een week 
laten weten hoe het precies zit. 

Verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed

Wordt rekening gehouden met biodiversiteit?  Het gaat over de 
energieverbruik van de gebouwen. Als we aan de uitvoering 
toekomen kan het college de biodiversiteit wel meenemen. 

Lockers en printer 
geplaatst in Huis van 
Leusden

Lijst A-stukken Raad 18-4-2019 (20 maart 2019 –  11 april 2019)
A.3 Beantwoording schriftelijke vragen SP armoede
A.4 Beantwoording schriftelijke vragen VVD LeusdenVertelt

Lijst A-stukken Raad 6-6-2019 (12 april 2019 – 7 mei 2019)
A.1 Memo raad datalek SVMN
A.2 Memo Rabobank

- CDA verzoekt beantwoording van de schriftelijke vragen. Wethouder van Beurden zegt toe dat 
dit zo snel mogelijk zal gebeuren.  

A.3 Raadsinformatiebrief 2019-04
A.4 Beantwoording schr vragen D66_inzake Remondis
A.5 Memo gemeenteraad inzake contractontbinding Knooppunt Hoevelaken-april 2019

- Loopt de gemeente Leusden financieel risico door uitstel van het project? De gemeente 
Leusden is  geen participant in het project. Consequenties zijn alleen een mogelijk andere 
fasering van de uitvoering.  

A.6 is ingetrokken op verzoek van Wim Vos. Deze memo moest eerst besproken worden met 
betrokken partijen. 
A.7 Beantwoording schr vragen SP over openbaar busvervoer Syntus

- De brief die wethouder Vos verstuurd heeft naar de provincie wordt gedeeld met alle fracties. 
De fracties geven aan of zij ermee instemmen dat de brief namens de gehele raad nogmaals 
wordt verstuurd. 
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- De gemeente gaat niet inwoners niet grootschalig oproepen hun wensen kenbaar te maken bij 
Syntus. Wel zal het college het geluid dat heerst, het belang van bereikbaarheid,  bij de 
coalitieonderhandelaars onder de aandacht brengen.  

A.8 Beantwoording schr vragen D66 uitbreiding MFC Atria
A.9 Beantwoording schr vragen D66 Dierenkliniek Landweg 321A

- Vorig jaar is het bestemmingsplan Leusden-Zuid vastgesteld met het doel alle 
bestemmingsplannen gelijk te trekken. Waarom is dan alleen in Leusden-Zuid geen 
kamerverhuur mogelijk? De raad heeft destijds tot deze uitzondering besloten. Voorlopig is het 
college niet voornemens een bestemmingsplanwijziging voor te stellen. 

A.10 Beantwoording schr vragen SP inzake notificatierichtlijn
A.11 Beantwoording schr vragen D66 over Rabobank
A.12 Memo verkiezingsborden
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