
Bijzonderheden Uitwisseling 9 januari 2020

Beeldkwaliteitplan Maanwijk 

De raad wordt geïnformeerd over het beeldkwaliteitplan behorende bij het 
ontwerpbestemmingsplan Maanwijk. Het beeldkwaliteitplan legt in hoofdlijnen de 
beeldkwaliteit van Maanwijk vast. Het ontwerpbestemmingsplan zelf staat 
geagendeerd op 23 januari en ter besluitvorming op 6 februari. 

In de laan zijn er blokjes met verschillende architectonische eenheid (ontwerp en 
kleurstelling), waarin de drie stijlen van de erven terugkomen. De gebouwen van de 
woningstichting op de koppen zijn in structuur hetzelfde. De gemeenschappelijke entree 
zal op de hoek komen. De twee gebouwen krijgen duidelijk aparte stijlen. 

Enkele van vragen/opmerkingen: 
-  Natuur-inclusiviteit en groene uitstraling:  In het beeldkwaliteitsplan zijn verschillende 
flora en fauna maatregelen aan de gebouwen opgenomen (gevels nestkasten, 
vleermuizen, mussenkasten). Er wordt ruimte genomen voor groen en het plan moet 
een groene uitstraling krijgen. In samenspel met de ontwikkelaar worden er afspraken 
gemaakt over het onderhoud in de eerste jaren. Heijmans werkt samen met Greenlabel 
om de biodiversiteit in het groen te waarborgen. De Groene Belevenis zal de 
toekomstige inwoners helpen bij het vormgeven van de tuinen.
- Er komt een bruggetje naar de bushalte. 
- Bij de seniorenwoningen op het middennerf is voorzien in parkeerplekken (omzoomt 
met hagen) zodat de auto goed bereikbaar is. 
- Er is goedkeuring van het waterschap wat betreft de waterhuishouding. 

Uitwisseling organisatie-ontwikkeling (0.35/0.36)

Burgemeester Bouwmeester trapt af. Hij gaat in op het dilemma waar college en 
organisatie in zitten: er liggen plannen, bevoegdheid is duidelijk, alleen ontbreekt het 
geld. Het ontbreekt niet aan inzet om Leusden beter te maken. Maar de medewerkers 
zitten aan hun taks. Daarom ligt de vraag nu voor aan de raad om opdracht te geven 
voor een verbeterplan dat door organisatie zelf is gemaakt. 

Secretaris De Graaf licht het ontwikkeltraject toe: 
Naar aanleiding van het rapport van interim manager is geconstateerd dat er geen rek 
zit in de organisatie geen rek. Dit is geen goed werkgeverschap meer. Naast financieel 
belang is nu ook het  organisatiebelang op 1. Zij streeft naar een efficiënte organisatie, 
waarbij de effectiviteit hoog is. En vraagt de raad om het college kaders te geven om 
goed werkgeverschap uit te oefenen. Het is niet fijn om continu met kunst en vliegwerk 
ervoor te zorgen dat het werk door kan gaan. Het fundament is nu niet op orde. Dit leidt 
tot fouten. 

De raadsleden twijfelen niet aan de bevlogenheid en voelen hoe moeilijk de 
ambtenaren het hebben. Ambtenaren zijn de ruggengraad. 

Een deel van de raadsleden vraagt naar een nadere uitwerking van het ambitieplan. 

Raadsleden vragen zich af of er een verband is met BLNP? 
Secretaris geeft aan dat Leusden harde loyale medewerkers heeft die altijd stapje meer 
willen zetten. Maar grens is bereikt. BLNP is ambitie net als andere, gericht op het  
verminderen van de kwetsbaarheid. Dit vraagt nu extra inzet. 
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Enkele raadsleden vinden dilemma dat burgemeester heeft aangegeven niet helder. Zij 
kunnen niets toezeggen noch weigeren zonder compleet beeld.

Burgemeester Bouwmeester nodigt raadsleden uit om input te leveren aan college over 
wat raad nodig heeft om oordeel te vellen. Het plan is collegebevoegdheid. 

Voorzitter OR: OR kent raadsvoorstel niet, maar or is wel meegenomen in proces. 
Verder ondersteunt de OR de voorstelde ontwikkellijnen.

Themabijeenkomst Duurzaam grondbeleid 

De raad krijgt een toelichting over de verschillende strategieën (actief, faciliterend of 
participerend) grondbeleid. Binnenkort krijgt de raad een voorstel voor een nieuwe nota 
grondbeleid. 

Grondbeleid is geen doel an sich maar staat in dienst van maatschappelijke waarden. 
Flexibel grondbeleid voor maatschappelijke waardecreatie. De leidende principes zijn 
opgavegericht-werken, slagvaardig kunnen handelen, ruimte bieden voor 
samenwerking (ook in geest met de omgevingswet). Als afwegingskader spelen 
urgentie, regie en rendement mee. 

In de nieuwe nota wordt het voorstel gedaan een beleidsregel op te nemen voor 
strategische aanlopen. Het college krijgt het mandaat om tot een bepaald bedrag voor 
een periode van 5 jaar grond aan te kopen. Hiermee ontstaat ruimte snel te handelen. 

- De wijze van terugkoppeling aan de raad zal worden aangescherpt in de nota. 
- De aanleiding voor deze nieuwe nota komt door de verwachte ruimtelijke claim van 
energievraagstukken. 

- Wanneer is iets cruciaal en wanneer is het risico wel of niet acceptabel? Als er kapers 
op de kust (grondspeculanten) zijn die het bereiken van een maatschappelijk doel in de 
weg staan is het cruciaal. 

- Hebben we de kennis al in huis? Bij iedere beslissing moet de urgentie, het 
rendement maar ook de “governance” worden afgewogen – daarbij hoort de vraag of 
we de juiste mensen in huis hebben. 

- Is er ook een businesscase gemaakt over het leggen van panelen op de daken van 
woningen? De gemeente stimuleert en ondersteunt dit wel. De gemeente heeft nooit 
overwogen daken hiervoor te “kopen”. 

Bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 

Onderwerpen RIB 20-01 Reeds geagendeerd op

Van bewonerstevredenheid 
naar belevingswaarde

Eemfors heeft de groepsdetachering opgezegd omdat Leusden een te kleine 
partij is, er kunnen maar enkele mensen in Leusden werken. Dit is 
organisatorisch niet handig voor Eemfors. Het contract van de gemeente met 
Sight loopt tot 1 januari 2021. Voor 2021 wordt er een aanbesteding in gang 
gezet. 

Er wordt aandacht gevraagd voor de morele verplichting mensen met een 
afstand tot een arbeidsmarkt te helpen die afstand te overbruggen. Wethouder 
Kiel geeft aan dat onderzocht wordt of door het opzeggen van de 
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groepsdetachering nu 9 plekken ontstaan die ingevuld kan worden vanuit de 
groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Leusden. 

Regionale Economische 
Agenda (REA)

Transformatiestrategie De wethouder ligt toe dat het hier gaat om het ontwikkelen van een visie op 
kantoorleegstand in specifieke gebieden. Zodat de markt weet wat de gemeente  
daar wil.  

Kindpakket De Kleinsma-gelden mogen alleen in natura worden uitgekeerd. Het rijk heeft 
aangegeven dat de “fashion cheque” daaronder valt. De gemeente heeft alle 
winkeliers in de Hamershof benaderd of zij zich willen aansluiten bij de 
fashioncheque zodat er genoeg lokale winkels zijn waar mensen kunnen betalen  
met de kaart.

In het samenstellen van het Kindpakket heeft de gemeente nadrukkelijk gekeken  
dat er geen overlap is met andere regelingen of aanbod vanuit stichtingen etc.  

De wethouder zegt toe na te gaan of er strikt wordt omgegaan met de 
vergoeding voor luiers tot 3 jaar, en als dit zo is daar het nodige voor te doen dit 
aan te passen.  

De wethouder zegt toe uit te zoeken of het Kindpakket tijdelijk is en of hier dan 
over gecommuniceerd wordt. 

4 schoollocaties kaders - De stukjes worden woningbouw maar moet minimaal kostenneutraal zijn. 
Gezien de huidige woningramp, is die kostenneutraliteit wel wenselijk als dit niet 
voldoende betaalbare woningen oplevert? Door deze locaties aan elkaar te 
koppelen kun je op de ene plek iets duurdere woningen bouwen om zo ook 
goedkopere woningen mogelijk te maken zonder een gat in de begroting 
schieten. 

Waarom deze locatie voor sociale woningbouw?  De woningstichting heeft meer 
bezit rondom de Meent. De woningstichting heeft  een voorkeur voor daar op 
aan te sluiten. 

- Krijgen we ook andere vormen van wonen, zoals bv. Groepswonen? College 
onderzoekt mogelijkheden van kleine behuizing voor jongeren. Daar is veel 
vraag naar. Of het lukt is nog niet bekend. 
 

Kastanjelaan 7 akkoord 
principeverzoek
Procesaanpak Transitievisie 
Warmte
Aankondiging aanvraag 
proeftuin aardgasvrije wijken
RES: voortgang

Energieloket: update / terugblik 
campagnestart 2 dec’19
Overdracht asbesttaken aan 
RUD Utrecht
Monitoring aanpassen PGB 
tarief (van 100% naar 90%)
Aanpassing tarief regiotaxi
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Uitvoeringsplan Focus en 
Transparantie
Samenlevingsakkoord Samen 
Sterk

- Wethouder van Beurden geeft aan dat dit een uitwerking is van de intentie 
zoals het vorig jaar is geformuleerd. Er wordt nu een aanpak gemaakt.

 De wethouder zegt toe na te gaan wat de einddatum is voor het volledige 
samenlevingsakkoord. 

Verleende 
omgevingsvergunningen in 
afwijking van het 
bestemmingsplan

Lijst A-stukken Raad 12-12-2019 (van 20 november t/m 10 december 2019)
- Mw. Belt merkt op dat er een stuk mist op deze te bespreken lijst A-stukken. Ze zal de vragen 
over dit onderwerp schriftelijk stellen. 

A.6 Parapluplan Cultureel Erfgoed (2 bijlagen)
- Eigenaren van alle 300 panden hebben bericht gehad of het pand wel/niet deel uitmaakt van 
de NIP-panden. 

A.7 Beantwoording vragen ChristenUnie-SGP 21-11

Lijst A-stukken Raad 6 februari 2020 (van 10 december 2019 t/m 5 januari 2020)
A.1 memo Luierinzameling voorlopig niet uitvoeren raadsmemo december 2019
- Zijn er andere mogelijkheden om mensen te compenseren? 
Wethouder van Beurden geeft aan dat er in het verleden is er gesproken over een “luiertarief”- 
een aanpassing van het afvalstoffentarief voor mensen met kinderen tot 3 of 4 jaar. Dit kan 
opnieuw overwogen worden.  

A.2 Memo tijdelijke routewijziging buurtbus december 2019
Wethouder Vos zegt toe per memo aan te geven of de buurtbus onderdeel maakt van de 
concessie en of de buurtbus een rondje “Tolgaarde, Ossensteegje, Geertruidenshof” kan 
maken. 

A.3 Raadsinformatiebrief 2020-01
A.4 Memo gemeenteraad 75 jaar vrijheid
A.5 Memo gemeenteraad prestatieafspraken 2020- 2024
Wethouder van Beurden zegt toe na te gaan of het mogelijk is dat de door de WSL gehuurde en  
geëxploiteerde woningen in het verzorgingstehuis voor meerdere inkomensgroepen beschikbaar  
kunnen worden gemaakt. 

A.6 Memo gemeenteraad wonen in Leusden
Wethouder Van Beurden wil begin Q2 de raad informeren over het proces tot dan toe een soort 
van knelpunten/ eerste keuze memo vooruitlopend op de actualisatie woonvisie (Q3). Begin Q2 
de eerste scenario’s op een rijtje zetten. 

Wethouder van Beurden zegt toe de raad na het regionaal overleg te informeren over de 
verdeling van huurwoningen door de gemeente Amersfoort. 

A.7 Memo gemeenteraad btw-vrijstelling sport de Octopus
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