
Bijzonderheden Uitwisseling 14 februari 2019 

20.00 – 20.45 Parapluplan Cultureel Erfgoed (raadzaal)
Het college is voornemens u in de raadsvergadering van april een voorstel te doen over het 
bestemmingsplan Parapluplan Cultureel Erfgoed.  Het parapluplan voorziet in een uniforme 
regeling voor alle plannen. Het plan voorkomt willekeur en dient als juridische borging voor de 
regelingen. De noodzaak tot een parapluplan komt onder meer uit overheidsbeleid maar volgt 
ook in de stappen die de gemeente heeft gemaakt sinds 2013: ontwikkelen cultuurhistorische 
waardenkaart en het aanpassen van de erfgoedverordening. Het parapluplan maakt de lijst 
van het beoogde culturele erfgoed zichtbaar.

Enkele van de vragen: 
- Zijn het niet wat veel waardevolle objecten? Mw. Vader geeft aan dat het overheidsbeleid 
stelt dat gemeenten alles moeten inventariseren. Wanneer we dan maar een deel meenemen 
van de objecten die voldoen aan de criteria (zoals vastgesteld bij de cultuurhistorische 
waardenkaart), ontstaat er willekeur. 
- Er zijn veertig zienswijzen ingediend. Wat is de teneur? Dhr. Leijenaar geef aan velen het 
plan goed vinden maar niet eens zijn met de waardestelling. Daarnaast zijn er ook veel 
reacties die aangeven dat men nog niet weet wat op hen afkomt. Voor de meesten veranderd 
er niet zo veel.  Er moet worden gewerkt aan nog betere voorlichting. Het beleid wordt met het 
parapluplan zichtbaarder. Dat is goed maar roept automatisch ook  reacties op. 
- Aan de hand van welke criteria wordt het gesprek over bijvoorbeeld slopen gevoerd? 
Wethouder Van Beurden geeft aan dat er is gekozen voor een vergunningsstelsel en niet voor 
een verbod. Wanneer men een vergunning komt aanvragen kan het belang van de eigenaar 
en het belang van de cultuurhistorische waarde van het object worden meegewogen. Mw. 
Vader vult aan dat de zichtgevel die vanaf de openbare weg te zien is beschermd wordt; de 
achterkant en het interieur zijn niet beschermd. 
- Waar ligt de bevoegdheid van de raad? Wethouder van Beurden geeft aan dat de raad de 
criteria heeft vastgesteld bij de vaststelling van de cultuur historische waardenkaart. 
Bevoegdheid van de raad is straks wel of niet akkoord gaan met het parapluplan met daarin 
het voorgestelde vergunningstelsel. Ook het aantal panden en welke panden ligt in dat besluit 
en is dus aan de raad. 
- Welke keuzes hebben eigenaren nog zelf? Wethouder van Beurden geeft aan dit niet de 
gemeentelijke monumenten betreft waarin veel strakker geregeld is hoe het object eruit moet 
zien. Dit betreffen panden die waardevol zijn maar waar de gemeente niet te beperkend in 
moet zijn. 
- In sommige gevallen is de waardestelling bepaald aan de hand van metingen uit de jaren ’90. 
Mw. Vader geeft aan dat aan de hand van de zienswijzen de waardestelling opnieuw is 
bekeken en is aangepast. Als men verschillen ziet tussen de omschrijving en de werkelijke 
situatie kan dit worden gemeld en dan kan de gemeente de omschrijving aanpassen. 
- In Stoutenburg zijn veel daken rood maar hoe verhoudt zich die cultuurhistorische waarde tot 
duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen? Wethouder van Beurden geeft aan dat 
zonnepanelen vaak vergunningsvrij zijn. Zo niet, zal het college prioriteit geven aan de 
duurzaamheidsmaatregelen. Mw. Vader  vult aan dat er al wel mooie rode 
zonnepaneeldakpannen op de markt zijn. 



20.45 – 21.30 RV Strategische Agenda Regio Amersfoort (technische voorbereiding)

De 9 aangesloten raden hebben van de Regio Amersfoort een concept-raadsvoorstel 
ontvangen om de onderwerpen, hoofdvragen en kaders voor de dialoogtafels vast te stellen. 
Tijdens deze uitwisseling worden de raadsleden in staat gesteld met elkaar het voorstel voor te 
bespreken.  Op 21 februari zal een vertegenwoordiger van de Regio Amersfoort aanwezig zijn 
bij de Informatieronde voor een pre-advies op mogelijke moties.  

Enkele van de vragen die besproken zijn: 
- Wat is het verschil tussen de voorliggende stukken en de eerdere stukken? In de memo die 
de raad na de bespreking op 10 januari heeft ontvangen staan de verschillen aangegeven. De 
vragen die de raad in november zijn geformuleerd zijn terug te vinden in het raadsvoorstel 
maar zijn iets aangescherpt. Dit raadsvoorstel komt in deze vorm in alle raden. Mocht de raad 
toch nog aanpassingen hebben kan dat doormiddel van een motie. 
- We nemen de ideeën graag serieus, maar wat besluiten we vooraf over de uitkomst? Binden 
we ons vooraf dat we de uitkomsten zullen overnemen?  De raden hebben uitgangspunten en 
kaders meegegeven het dialoog. De uitkomst kunnen we afwijzen mochten goede redenen zijn  
dit te doen. De raad heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid. 
- Hoe kunnen we zorgen dat weer meer eigenaar worden van het voorstel? 

Vragen voor 21 februari: 
- Kan er een expliciet besluit vooraf worden genomen wat de raden zullen doen met de 
uitkomst? 
- Hoe wordt de raad weer eigenaar? 
- Wat is  woningbouw kwalitatief in?  
- Wat wordt er precies verstaan onder “onderwijs”? Is dat onderwijs in de volle breedte 
(basisschool – universiteit) 

21.15 uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 

Onderwerpen RIB 

Jeugdfonds De Boom
- De Kleinsma middelen worden op dit moment niet ingezet. Wethouder Kiel geeft aan dat hier 
over wordt nagedacht en dat het college met een voorstel zal komen.
- Wethouder Kiel zoekt uit wat de mogelijkheden zijn van het jeugd, sport en cultuurfonds. 
- Wethouder Kiel zegt toe dat naast “130 procent van het sociaal minimum” ook het 
daadwerkelijke bedrag zal worden gecommuniceerd. 

Taakstelling huisvesting statushouders
- Wat is voorgaande jaren bereikt, is toen ook de taakstelling op een haar na bereikt? 
Wethouder van Beurden geeft aan dit ieder jaar gehaald is op één jaar na, maar dat wanneer 
de taakstelling niet wordt gehaald de achterstand  bij het jaar erop wordt gevoegd. 

Kosten Geldloket Leusden
Koningsdag 2019
- Worden Leusdense organisaties ook betrokken bij Koningsdag in Amersfoort? Burgemeester 
Bouwmeester geeft aan dat organisaties zich afgelopen najaar konden melden. Er is een tijd 
ingedeeld voor Leusden. Half maart wordt bekend gemaakt wat het programma zal zijn.  
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Veiligheid tijdens oud en nieuw viering

Eat & Meet stopt met catering

Project Groot Achterveld
Woningbehoeftenonderzoek
- Wordt er ook breder dan Leusden gekeken? Wethouder van Beurden geeft aan dat het 
kwalitatieve deel van het onderzoek zich richt op Leusden. In het statistische gedeelte wordt 
breder gekeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij in samenwerking met 
de WSL. 

Bezetting panden Biezenkamp
-Wordt er gekeken naar een andere invulling dan winkels? Wethouder Vos geeft aan dat veel 
zaken bespreekbaar zijn maar dat wonen een bestemming is waar hij op voorhand niet van 
kan zeggen dat dat een mogelijkheid is. Het college wil de centrumfunctie van de Biezenkamp 
versterken.  
Afhandeling meldingen openbare ruimte

Vraag n.a.v. verjaring gemeentegrond

Vraag informatieronde Najaarsnota

Lijst A-stukken Raad 31-1-2019 (8 – 24 januari 2019)
A.9   memo raad reactie op artikel AD over vernietiging BKR-kunst mevrouw Vast
- Zijn er meer werken die vernietigd zijn, wat heeft de gemeente nog in bezit? Wethouder van 
Beurden geeft aan dat dit de enige BKR-kunstwerken waren die de gemeente in bezit had. Er 
is een lijst gemaakt met werken die museale waarde hebben; die werken zijn ook naar musea 
gegaan. 

A.10 beantwoording schriftelijke vragen resultaten meting bewonerstevreden onderhoud (5 
bijlagen) - VVD
A.11 memo inbreng Uitwisseling Samenlevingsakkoorden 13 december 2018
- Over de bijlage jeugdhulp: 
In het doel op pagina 2 staat “geïndiceerde jeugdhulp terugbrengen” terwijl de afspraak was 
zoveel mogelijk open te laten. Wethouder Kiel geeft aan dat de insteek van de gemeente bij 
het samenlevingsakkoord jeugd is te kijken naar de ambulante ggz omdat daar in de afgelopen 
jaren grote stijgingen te zien zijn. Het beleid is proberen te voorkomen dat kinderen bij 
geïndiceerde hulp terecht komen als er ook andere oplossingen zijn. 
- Arbeidsparticipatie: Wethouder Kiel zegt toe inzicht te geven hoe de ambitie tot stand is 
gekomen en hoe deze zich verhoudt tot de huidige cijfers. 

A.12 memo strategische agenda Uitwisseling 10 januari 2019
A.13 raadsinformatiebrief 2019-02

Lijst A-stukken Raad 14-3-2019 (24 januari – 12 februari 2019)
A.1 memo verkenning 28 woningen Tabaksteek (1 bijlage)
- Wat is de noodzaak om nu te bouwen i.p.v. dit in een groter perspectief te zien?  Wethouder 
Vos antwoord dat de raad een jaar geleden een besluit heeft genomen waarbij de bal bij 
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stichting De Boom en Heijmans is gelegd. Er is dus sprake van volgordelijkheid in plaats van 
noodzakelijkheid.
A.2 afdoeningsbrief Samenlevingsakkoorden
A.3 memo overzicht subsidies (2 bijlagen)
- Kunnen we aan omroep EVA communiceren dat ook hier dertigduizend mensen wonen. 
Wethouder Van Beurden geeft aan dat EVA wel degelijk items maakt over Leusden zoals o.a. 
over het Huis van Leusden en Opera Leusden. De wethouder heeft tweemaal per jaar een 
gesprek met EVA waarin de evenementen worden doorgenomen. 
- Wat is de afspraak met Leusden Zet? Wethouder van Beurden geeft aan dat Leusden Zet 
voor 3 jaar financiering krijgt waarna de subsidie stopt. Ieder jaar worden er afspraken 
gemaakt over de subsidieprestaties. 

A.4 rapportage sociaal domein
A.5 Samenlevingsakkoord SOL
A.6 memo oplaten ballonnen
- Komt het college zelf met een voorstel? Burgemeester Bouwmeester geeft aan dat het 
college met de memo de mogelijkheden heeft willen schetsen maar het vervolgens aan de 
raad wil overlaten het college hierin, bijvoorbeeld doormiddel van een motie vreemd aan de 
orde, iets mee te geven. 

A.7 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA inzake buurtsportcoaches
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