Bijzonderheden Uitwisseling 28 maart 2019
Veiligheidsbeleid: jaarcijfers veiligheid en ophalen lokale speerpunten
In de presentatie wordt er door de gemeente en politie ingegaan op de criminaliteitscijfers van
2018 en de focus voor komend jaar. Vervolgens is de regionale veiligheidsstrategie toegelicht.
De raad wordt uitgenodigd tijdens de presentatie maar ook naderhand aan te geven wat zij
belangrijk vinden op het gebied van veiligheid in Leusden zodat dit meegenomen kan worden
in de integrale veiligheidsbeleid. Dit zal later in het jaar aangeboden worden aan de raad.
Enkele van de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de presentatie criminaliteitscijfers:
- Rondom de bushokjes worden relatief veel fietsen gestolen. Zou het plaatsen van meer
fietsenrekken om de fietsen aan vastzetten het aantal diefstallen kunnen verminderen?
- De politie werkt aan de verbinding met de samenleving verstevigen (o.a. met de social media
acties). Er wordt gevraagd naar de basis communicatie (telefoon) en het oppakken van
meldingen. In de ervaring van de politie is dit goed, ze horen het graag als er meldingen niet
zijn opgepakt.
- Er wordt gevraagd naar cijfers rondom gevoelens van veiligheid. Deze cijfers zijn er
momenteel niet. Dit vraagt het opzetten van een onderzoek en monitoring. Dit wordt
momenteel niet gedaan.
- Er wordt gevraagd naar de fysieke aanwezigheid van de wijkagenten in de wijken en de
winkelcentra, los van oproepen. De politie geeft aan dat, ondanks de sluiting van de huidige
locatie in Leusden (uiterlijk januari 2020), de politie aanwezig blijft in Leusden. De politie blijft
rijden en lopen door Leusden. Daarnaast zijn er ook gesprekken voor een nieuwe werklocatie
bij de brandweer Leusden, en willen ze ook onderzoeken of er meer gewerkt kan worden
vanuit het Huis van Leusden. Er is en blijft ruimte voor de wijkagenten om in de wijk aanwezig
te blijven.
Enkele van de vragen die gesteld zijn over de regionale veiligheidsstrategie:
- Er wordt gesproken over de versterking van personen maar tegelijkertijd is bekend dat
officieren van justitie te weinig geld krijgen. Kunnen dan de doelstellingen uit de strategie
gehaald worden? De burgemeester geeft aan dat hij ervoor pleit dat er een andere wijze van
financiering voor het OM komt, onafhankelijk van het aantal veroordelingen. Daarmee wordt
het bestuurlijk optreden in samenwerking met o.a. gemeenten in aanvulling op het
strafrechtelijk optreden aantrekkelijker voor het OM.
- Is er ten aanzien van de jeugdzorg overleg tussen alle partijen? Er wordt aangegeven dat
onlangs de taskforce over jeugdcriminaliteit naast burgemeester en politie ook verbreed is met
wethouders zorg en vertegenwoordigers van de ggz.
- Er missen cijfers over drugscriminaliteit. Er wordt aangegeven dat het vinden én goed duiden
van de cijfers over drugscriminaliteit lastig is. De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland legt de
focus legt op “het goede doen” – beleid bedenken dat werkt. De politie geeft aan dat er wel
cijfers zijn van drugs in combinatie met rijden. Ze zien hierbij een stijging, dit is een landelijke
trend. De vertegenwoordiger van de politie zegt toe deze cijfers toe te sturen.
- Wordt er nagedacht over de mogelijke terugkeer van Irak – en Syriëgangers door de
veiligheidscoalitie? Er wordt geantwoord dat in Midden-Nederland een bestuurlijke werkgroep
bezig is met een interventiestructuur voor alle gemeenten die aangesloten zijn op het
convenant radicalisering. Er wordt binnenkort over de interventiestructuur besloten.

Consultatie raadsrapporteurs AVU
De raadsrapporteurs AVU hebben in de laatste raadsvergadering aangegeven dat de
begroting van de AVU sterk verband houdt met de gehele afval-begroting. De
raadsrapporteurs AVU willen kort verkennen of de raad nog voldoende toegevoegde waarde
ziet van het raadsrapporteurschap bij de gemeenschappelijke regeling AVU.
- Vier van de aanwezigen aan die toegevoegde waarde nog te zien. Twee van de aanwezigen
snappen de vraag en twijfelen over die waarde bij de AVU. Alle aanwezigen zien een
verbreding van de rol van raadsrapporteurs over het gehele afvalbeleid niet zitten. Er wordt
geconcludeerd dat de waakhondfunctie van de raadsrapporteurs AVU voldoende wordt
gewaardeerd om het raadsrapporteurschap voort te zetten in de huidige vorm.
Natuur en kleinschalig wonen op Waterloo
Op het voormalig militair kampeerterrein wil Den Treek-Henschoten de natuur behouden en
ontwikkelen. Om dit te kunnen financieren zijn ze een samenwerking aangegaan met
vereniging Tiny Waterloo met een gemeenschappelijk toekomstbeeld: het toelaten van een
gering percentage, op natuur gericht rood om het terrein te vergroenen onder inlevering van de
recreatiebestemming
Namens omwonenden stellen twee inspreker enkele vragen. Wat zijn de argumenten om
specifiek dit terrein uit te kiezen? Waarom dit natuurgebied inzetten voor deze experimenten?
Blijven de bomen in het gebied, blijft de ontwikkeling beperkt tot dit gebied? Hoe zit het met de
verkeersbewegingen, (ruime) parkeerplaats? Wat doet de vereniging nu al op het terrein?
Namens de vereniging Tiny Waterloo gaan twee insprekers in de vragen van omwonenden en
zij lichten de plannen toe. Het plan gaat uit van wonen in de natuur, met een betrokken
bijdrage aan de natuur, bewust consumeren en met een zo klein mogelijke carbon footprint.
Niet meer dan 3% van het totale perceel wordt gebruikt. De vereniging is al op het oude
kampeerterrein actief om het te beheren. Dit gaat in overleg met Den Treek-Henschoten.
Vraag aan raad luidt of het plan verder kan.
Den Treek-Henschoten antwoordt op vragen dat het terrein buiten het convenant uit 2007 valt.
Als het plan voor Tiny Waterloo niet door kan gaan, blijft de kampeer-bestemming voor dit
gebied. Het plan behelst bouwen voor permanente bewoning buiten de rode contour met 20
eenheden die in pacht worden gegeven in ruil voor natuurontwikkeling voor het hele gebied.
Een kleinere parkeerplaats is bespreekbaar.
Het college geeft aan dat er nog geen concreet plan wordt voorgelegd. In principe bouwt
Leusden binnen de rode contour. Om te voorkomen dat het terrein verder uitgroeit, moet het
een maatwerkbestemming krijgen.
De raadsleden geven aan nadere eisen te stellen t.a.v. de tijdelijke/permanente bewoning.
Verder verzoeken ze het college om met een voorstel naar de raad te komen en daarbij alle
betrokken partijen te betrekken.
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Project Lisidunahof
Na de uitwisseling van 14 februari hebben de initiatiefnemers (Van Wijnen/WSL) verder
gewerkt aan de uitwerking van de plannen en hebben twee gesprekken plaatsgevonden met
enkele omwonenden van de Ruiterhorst. Van Wijnen/WSL heeft een aangepast plan dat zij
willen laten zien, ook de omwonenden gaan hun planidee presenteren. Daarna wordt een
doorzicht gegeven van het vervolgproces. Het Stedebouwkundig plan zal naar alle verwachting
in juni/juli ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.
Vier insprekers namens omwonenden brengen hun zorgen en aandachtspunten over t.a.v.
parkeren op een laan die groen moet blijven, het aangezicht van de wijk i.r.t. wonen in het
groen, de verwachte toename van verkeersdruk en alternatieven voor de verkeersontsluiting.
Wethouder Van Beurden antwoordt dat het college nogmaals een consultatierondje met
betrokken partijen zal doen. Daarna zal een voorstel naar de raad gaan. Uit verkeerstechnisch
oogpunt is een andere ontsluiting niet nodig. Er zijn meer wijken in Leusden met een zelfde
woningintensiteit. Elke uitgang heeft nadelen.
Voortgang: Programma Sociaal Domein icm raadsrapportage sociaal domein
De rapportage wordt per hoofdstuk doorgenomen, zie presentatie op GO.
Toezegging Van Beurden/Kiel:
toezenden overzicht mantelzorgers, afwijzingen parkeervergunning;
beantwoorden vraag over ambulantisering;
onder de aandacht brengen van Huiskamer van Leusden onder andere organisaties;
in nieuwe beleidskader ook helder verbetercyclus opnemen (in overleg met Werkgroep
financiële verantwoording);
raad informeren of het dashboard dat in regio Food Valley is opgezet in Leusden
overgenomen kan worden.
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Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken
Onderwerpen RIB 19-03

Reeds geagendeerd op

Vuelta 2020 bezoekt Leusden

Roskam: communicatieplan over wat er gaat gebeuren?
Belt: financiële bijdrage
Sturkenboom: kunnen wij logo gebruiken?
Kosten en opdrachtformulering?
Toezegging Bouwmeester: Opdrachtformulier toezenden
--

Benchmark formatie en kosten
Groot onderhoud riolering en wegen
aan de Ursulineweg
Verleende omgevingsvergunningen in
afwijking van het bestemmingsplan
Herinrichting van de
Hamersveldseweg-zuid
Project Hart van Leusden
Bloemrijke bermen

--Mülder: planning en is reis naar Portugal succesvol geweest?
Van Ginkel Wim over ambtsketen.
Belt over besluitvorming waarin alles in 1x is geaccordeerd,
Van Woerdekom over Jeugdgemeenteraad.

Regiodeal Food Valley; verkenning
mogelijkheden aansluiting
Leader Gelderse Vallei; gemeente
Leusden ondersteunt twee nieuwe
projecten voor
plattelandsontwikkeling
Keuken van Utrecht

Roskam: Leusden als partner?

Voortgang herontwikkelingen
Leusden-Zuid

Dragt: kosten bodemverontreiniging Loysderhoek verhalen op
veroorzaker van de verontreiniging?

Uitbesteding van de Zorgadministratie
voor de Jeugdwet en Wmo
Sociaal Domein

Kramer: heeft college deadline gesteld?
Caarels: overstap was kosten en ontevredenheid over kwaliteit.

Collectieve zorgverzekering minima

Belt: Heeft college al meer informatie?

Audit RWA/Amfors

Van Eijden: complimenten overbrengen namens raad over dat het
nu op orde is.
Roskam: raadsrapporteurs worden komende maand nog meer te
weten komen.

Belt: Inzetten middelen aan commerciële partij.

Lijst A-stukken Raad 14-3-2019 (12 februari – 7 maart 2019)
A.1 memo verkenning 28 woningen Tabaksteek (1 bijlage)
A.2 afdoeningsbrief Samenlevingsakkoorden
A.3 memo overzicht subsidies (2 bijlagen)
Mülder: voorstel om standaard in begroting op te nemen. Toezegging Kiel: neemt mee naar Vos.
A.4 rapportage sociaal domein
A.5 Samenlevingsakkoord SOL
A.6 memo oplaten ballonnen
A.7 beantwoording schr vragen GroenLinks-PvdA inzake buurtsportcoaches
A.8 memo GGDrU februari 2019 voortgang GGiD Wmo toezicht en vaccinatiekoffer (2 bijlagen)
Mülder: is het behandeld in AB GGDrU? Kiel geeft aan dat harde data niet bekend zijn. Kiel vraagt na.
A.9 beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA - oud en nieuw
A.10 beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP - renovatie De Korf
A.11 Raadsinformatiebrief 19-03
Lijst A-stukken Raad 18-4-2019 (8 maart – 19 maart 2019)
A.1 Memo Doornseweg 29b natuur en kleinschalig wonen Waterloo (uitwisseling 28-3-19)
A.2 Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake afvalstoffenbeleid en Milieustraat.
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