Raadsinformatiebrief
2020-02
Brandweerkazerne
De brandweerpost Leusden aan de Burgemeester van der Postlaan 1 is ruim 25 jaar oud.
De onderhoudskosten voor de komende jaren, de staat van het pand, veranderende wet- en
regelgeving en veranderingen in de brandweerzorg zijn aanleiding geweest om de toekomst
van het pand te verkennen.
In 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het gebruik van de het
huidige kazernegebouw (Burgemeester Van der Postlaan 1) voor een aantal jaren voort te
zetten en voornoemde periode te gebruiken om inzicht te krijgen of, en zo ja, in welke
omvang renovatie of nieuwbouw van het kazernegebouw aan de orde is. Tevens is besloten
om bij een eventuele renovatie of nieuwbouw de huidige locatie de voorkeur te geven boven
een van de onderzochte alternatieve locaties.
De VRU heeft aangegeven dat de huidige brandweervoorzieningen in Leusden, conform het
dekkingsplan na 2020 gehandhaafd blijven en heeft een handreiking opgesteld waaraan de
brandweerkazerne zal moeten voldoen. Daarnaast heeft de politie aangegeven zich te willen
gaan huisvesten in de brandweerkazerne.
Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een inventarisatie op
te laten stellen voor de afweging tussen minimaal noodzakelijke aanpassingen, renovatie of
nieuwbouw van de brandweerkazerne op de huidige locatie. Tevens is besloten om te
onderzoeken of de huidige resterende werkplekken en functionaliteiten van het politiebureau
aan De Twijnderij 32 verplaatst kunnen worden naar de brandweerkazerne, aangezien de
politie van plan is om het bestaande politiebureau af te stoten.
Inmiddels zijn er drie scenario’s voor het toekomstbestendig maken van de
brandweerkazerne uitgewerkt. Scenario A betreft het doen van minimale ingrepen, scenario
B behelst de renovatievariant en scenario C betreft nieuwbouw. In onderstaande tabel de
geraamde investering per scenario en het effect op de begroting. De geraamde bedragen
zijn ter indicatie en nog onderhevig aan veranderingen.
minimaal
Renovatie
Nieuwbouw
(scenario a)
(scenario b)
(scenario c)
Initiële investering
€ 868.000
€ 1.685.000
€ 3.292.000
Aanvullende benodigde
€ 43.000
€ 64.000
€ 113.000
dekking (p/j ) in de begroting
De uitwerking van de toekomstscenario’s als ook de mogelijke tijdelijke huisvesting van de
politie in de brandweerpost zal samen met de VRU, vertegenwoordigers van de vrijwillige
brandweer en de politie plaatsvinden. Wij willen wel eerst de mogelijkheden voor de
financiering van de scenario’s nader verkennen omdat inmiddels duidelijk is dat in de huidige
(meerjaren)begroting onvoldoende ruimte aanwezig is om de kapitaalslasten van geen van
de 3 scenario’s te dragen. Wij verwachten eind Q2/begin Q3 (net vóór of net na het
zomerreces) meer duidelijkheid te kunnen bieden over de financieringsmogelijkheden en de
analyse, de toekomstscenario’s en het advies met u te kunnen delen.
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Bestrijding en preventie van Eikenprocessierups
Vorig jaar zijn veel gemeentes geconfronteerd met veel overlast door de eikenprocessierups
(EPR). En ook in Leusden hadden veel bewoners van mei tot juli veel last van jeuk door de
brandharen van de rups en het KCC van de gemeente kreeg erg veel meldingen.
Om de overlast te voorkomen heeft het college een bedrag 34.500,- extra beschikbaar
gesteld naast de andere al beschikbare middelen. Daarmee is ongeveer een ton
beschikbaar om de overlast van de rups te voorkomen in 2020.
Om bomenbeheer mogelijk te maken werden tot vorig jaar de nesten van de EPR
weggezogen met een soort van stofzuiger. Daarmee kon de bomenploeg snoeien zonder
jeuk. In bomen waar niet werd gesnoeid werd niets gedaan en kon de plaag explosief
groeien.
We gaan in 2020 de bestrijding uitbreiden door preventief biologisch te gaan bestrijden. Dat
kan op twee manieren; met de Bt-bacterie (Xentari®) en met nematoden (aaltjes). Zowel de
bacterie als de nematoden wordt van april in de eiken gespoten en maken de jonge
eikenprocessierupsen ziek en uiteindelijk sterft de rups voordat hij brandharen maakt.
De Bt-bacterie en de nematoden, of aaltjes, zijn natuurlijke gekweekte parasieten van de
eikenprocessierups en doden de rups in een veel vroeger stadium dan het opzuigen van de
al volwassen rupsen. Zowel de Bt-bacterie en de nematode zijn niet schadelijk voor mens of
dier en laten geen residuen achter. De Bt-bacterie en de aaltjes worden met een grote
machine in de boom gespoten. Voor de aaltjes moet dat ’s-nachts omdat de aaltjes sterven
door uv-licht zodra er zonlicht op schijnt.
Het enige nadeel is dat deze biologische middelen ook andere, niet schadelijke
vlinderrupsen kunnen doden. Daarom is het gebruik toch terughoudend. De Bt-bacterie is
minders selectief dan nematoden en doodt ook alle andere rupsen. Daarentegen doden
aaltjes alleen de eikenprocessierups omdat ze in een vroegtijdig stadium kunnen worden
gespoten wanneer er nog geen andere rupsenlarves zijn. We behandelen alleen op plekken
waar veel mensen zijn en eiken staan. Bijvoorbeeld pleinen en fietsroutes. Op plekken waar
weinig mensen komen behandelen we niet. Op advies van de Vlinderstichting bepalen we zo
de locaties waar we behandelen met Bt-bacterie of aaltjes of niet behandelen, zo
voorkomen we grote ecologische schade.
De eikenprocessierups is een gevolg van klimaatsverandering (veel warme droge dagen) en
afname van biodiversiteit. De eikenprocessierups heeft meer dan 50 natuurlijke vijanden dus
zou eigenlijk geen probleem hoeven te zijn. Om natuurlijke vijanden te stimuleren gaan we
mezenkasten op hangen. Mezen zijn in hun broedperiode echte rupsenverslinders en
vangen veel rupsen in het stadium dat de rups nog geen brandharen heeft. Ook stimuleren
we bloeiende bermen waar veel insecten in komen die de eikenprocessierups op vreten
zoals sluipwespen en wantsen.
Bewoners worden geïnformeerd via de gemeentepagina, de pers, onze website en social
media. Afhankelijk van waar we ’s nachts behandelen worden bewoners zo mogelijk
geïnformeerd per brief.
We hopen daarmee de overlast voor Leusdenaren te beperken en een goede balans te
hebben gevonden tussen behoud van biodiversiteit en bescherming van de
volksgezondheid. De bestrijding is nieuw en we gaan dus pionieren. Na het seizoen gaan we
evalueren om te kijken of het anders moet en nog beter kan.

Rossenberg
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De herontwikkeling van de voormalige schoollocatie De Rossenberg (inclusief dependance)
vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het kader van de gebiedsontwikkeling Biezenkamp.
Op de locatie wordt een 11-tal woningen gerealiseerd; 8 twee-onder-één-kap-woningen en 3
vrije kavels. Tegen het in juli 2018 door u vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld
bij de Raad van State. De RvS heeft in december 2019 de beroepen ongegrond verklaart.
Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.
De 8 twee-onder-één-kap-woningen aan de Rozengaarde worden momenteel gebouwd en
rond april 2020 opgeleverd. Het woonrijp maken van de Rozengaarde zal door Heijmans n.v.
voor oplevering van de woningen worden vormgegeven. Aanleg van het groen in het park
(het centrale deel van het plan) zal dit plantseizoen plaatsvinden.
Komend jaar zullen de drie vrije kavels worden gerealiseerd (verwachte start bouw maart
2020). Oplevering van de woningen wordt begin 2021 verwacht. Dan zal ook het woonrijp
maken en groen aanplant van het gebied rond de drie vrije kavels aan de Rozenhaag
plaatsvinden.

WOZ-uitvoering GBLT
In januari is bekend geworden dat de Waarderingskamer voor het eerst de kwalificatie
‘Goed’ aan GBLT heeft toegekend voor de uitvoering van de Wet Waardering onroerende
zaken (WOZ).
GBLT verzorgt voor de gemeente Leusden en vijf andere gemeenten de waardebepaling
van woningen en andere gebouwen zoals kantoren en bedrijven. De Waarderingskamer
(een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van
Financiën) controleert hoe GBLT de WOZ-taken uitvoert. Jaarlijks voert men onderzoeken
uit bij GBLT en brengt daarvan verslag uit. Bij het algemene oordeel over de uitvoering van
deze taken onderscheidt de Waarderingskamer de volgende categorieën:
 1 ster: moet dringend verbeterd worden
 2 sterren: moet op onderdelen worden verbeterd
 3 sterren: voldoende
 4 sterren: goed
 5 sterren: goed, meerdere jaren
Na een aantal malen een ‘voldoende’ (3 sterren) te hebben gescoord is aan GBLT nu dus de
vierde ster toegekend. Dit is het resultaat van investeringen die in de afgelopen jaren zijn
gedaan om processen en systemen te verbeteren waardoor met betrouwbare data wordt
gewerkt. De Waarderingskamer is van oordeel dat GBLT de uitvoering van de Wet WOZ
goed borgt door interne beheersingsmaatregelen. De processen waarborgen dat de WOZbeschikkingen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
De Waarderingskamer heeft haar bevindingen beschreven in het Rapport Onderzoek Interne
Beheersing Wet WOZ. De samenvatting van dit rapport komt in de loop van het eerste
kwartaal 2020 beschikbaar via de website van de Waarderingskamer.

Vraag naar aanleiding uitwisseling ICT d.d. 21 november
Tijdens de uitwisseling met de raad op d.d. 21 november is u gemeld dat 88 procent van de
acties uit de projecten uit het Informatieplan waren afgerond. Hierop is de vraag gesteld wat
de prioriteiten zijn van de openstaande projecten.
Sinds de laatste inventarisatie waren zes projecten van de 28 benoemde projecten nog niet
volledig afgerond. Op het moment van de uitwisseling was de inventarisatie over het jaar
2019 nog niet afgerond. Dat is inmiddels wel gebeurd. De inventarisatie over het jaar 2019
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laat zien dat 93 procent van de projecten ondertussen is afgerond. In het 1e kwartaal 2020
zullen alle projecten zijn afgerond.

Onderwijshuisvesting
Integraal Kind Centrum IKC Berkelwijk
De bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig. Het gebouw is inmiddels wind- en
waterdicht. De afbouw is begonnen. Het gebouw wordt gasloos en energieneutraal.
Voor de zomer van 2020 vindt de oplevering plaats en wordt gestart met de sloop van het
oude gebouw van basisschool De Heerd om plaats te maken voor het schoolplein aan de
voorzijde van het gebouw, de parkeer- plus kiss&ride voorzieningen en groenaanleg.
Het nieuwe schooljaar starten de leerlingen van De Heerd en de Holm, de kinderopvang van
Humankind en het expertisecentrum in het nieuwe kindcentrum. Het aantal leerlingen (circa
230) is in overeenstemming is met de eerdere prognoses, waarop de omvang van het IKC is
vastgesteld.
Montessori Kind Centrum MKC ’t Ronde
De ontwerpfase is in volle gang, waarbij het huidige gebouw volledig wordt gerenoveerd en
circa 300m2 wordt toegevoegd, zodat ook kinderopvang in het gebouw kan plaatsvinden.
De uitbreiding komt bij de huidige entree, waarmee de bestaande cirkel met een nieuwe
vorm wordt gesloten.
De aanbesteding voor de uitvoering volgt de komende maanden. Gelijktijdig zal de raad
gevraagd worden om in te stemmen met het uitvoeringskrediet (vanuit de reserve
onderwijshuisvesting) en met de voorfinanciering voor de nieuwbouw van de kinderopvang
en de aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Uitgangspunt is dat het gebouw gasloos en
energieneutraal wordt uitgevoerd.
Volgens de planning start de bouw in het najaar van 2020 en zal voor de zomer van 2021
het nieuwe kindcentrum gereed zijn. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden de
vrijgekomen gebouwen van basisschool De Holm en de kinderdagverblijf De Leus
(Agnietenhove 51a) gebruikt worden als tijdelijke huisvesting.
Daarna worden deze gebouwen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.
Integraal Kind Centrum IKC Groenhouten
In het voorjaar vindt de aanbesteding plaats van het bouwteam (aannemer met architect en
overige adviseurs); zij gaan vervolgens starten met het maken van het ontwerp van het IKC,
waarin de basisscholen De Hobbit en Het Kompas plus kinderopvang van Humankind
gehuisvest gaan worden.
Het gebouw krijgt een oppervlakte van circa 2.250 m2 en zal (deels) in 2 lagen uitgevoerd
gaan worden. Op het terrein wordt ook ruimte gereserveerd voor de realisatie van sociale
huurwoningen (samen met WSL).
De school zal zeer waarschijnlijk gerealiseerd gaan worden op de locatie van De Hobbit; in
de klankbordgroep met de omwonenden en geïnteresseerden zijn de gemeente en Voila
daarover nog met elkaar in gesprek. Daarnaast wordt met hen ook van gedachte gewisseld
over een verbetering van de verkeersontsluiting en andere zaken zoals groen- en
speelvoorzieningen.
Volgens de planning start de bouw in het voorjaar van 2021 en zal zomer 2022 het nieuw
kindcentrum gereed zijn.
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Voor de zomer van 2020 zal de raad gevraagd worden in te stemmen met het definitieve
uitvoeringskrediet (vanuit de reserve onderwijshuisvesting) en met de voorfinanciering voor
de nieuwbouw van de kinderopvang en de aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.
Multi Functioneel Centrum Atlas
Bij MFC Atlas zijn er verschuivingen in het aantal leerlingen van de Voila-scholen De
Rossenberg en De Brink. Onderling zal naar een herverdeling van de ruimtes gekeken
worden.
Bij GBS Het Christal is sprake van lichte groei. De komende tijd zal overlegd worden op
welke manier hiervoor extra (inpandige) ruimte gerealiseerd kan gaan worden.
Multi Functioneel Centrum MFC Atria
MFC Atria is oorspronkelijk gebouwd voor 370 (2x185) leerlingen, waarbij rekening werd
gehouden met een geprognotiseerde krimp en een dalende lijn van het aantal leerlingen . In
2012 waren er op de losse scholen nog 520 leerlingen; gedurende de eerste jaren van de
nieuwbouw (2016) waren er ongeveer 400 leerlingen; iets meer dan de prognose.
Op basis van de teldatum 1-10-2018 had MFC Atria op basis van het aantal leerlingen recht
op uitbreiding van 230 m2; het college heeft in maart 2019 ingestemd met een
voorbereidingskrediet voor de planuitwerking (L208712). Door Voila is in de tweede helft van
2019 een plan ontwikkeld met een uitbreiding op de verdieping van circa 120 m2 (passend
binnen het bestemmingsplan), waarmee een deel van extra ruimte gerealiseerd zou kunnen
worden. De school was bereid om de overige ruimte vooralsnog niet te realiseren om de
buitenruimte rondom de school niet te verminderen; ook een toekomstige groei of krimp was
nog niet te voorzien.
De beoogde uitbreiding bleek ruim meer te kosten dan de VNG-normbedragen voor
onderwijshuisvesting (factor 1,8) en ook de beoogde aannemer haakte af.
Op basis van het huidige aantal leerlingen (446 per 1-10-2019) hebben de scholen in MFC
Atria (KLA4 en De Bongerd) samen inmiddels recht op een uitbreiding van 380 m2.
Met name De Bongerd is het afgelopen jaar fors gegroeid van 156 (1 oktober 2017 en 1
oktober 2018) naar 194 (1 oktober 2019) leerlingen. De teruggang in aantal leerlingen van
een aantal jaren terug is overwonnen. De school is in het verleden altijd groot geweest en
groeit weer naar de oude grootte; de uitstraling is veel beter geworden en men is helder in
wat men doet en ontwikkelt.
Volgens Voila komt het ook door de (ruime en groene) locatie, het gebouw en de
onderwijsvisies dat MFC Atria meer groeit dan de eerdere prognoses lieten zien.
Volgens de lange termijn prognoses zal het aantal leerlingen de komende jaren nog iets
verder stijgen tot 470 tot 490 leerlingen.
Hoe de extra toename van de leerlingen zich verhoudt tot het aantal leerlingen op de andere
scholen in de nabije omgeving van MFC Atria laat zich vooralsnog lastig duiden. De
komende tijd zal hier intern nog onderzoek naar gedaan worden in samenhang met de
geprognotiseerde tendens tot 2025 waarbij het totaal aantal leerlingen in
Leusden/Achterveld terugloopt.
Vooralsnog stabiliseert bij MFC Atlas het aantal leerlingen; bij IKC Berkelwijk wordt gestart
met het aantal geprognotiseerde kinderen en (de verwachting van) een stabilisatie tussen de
220 en 230 leerlingen; de (aantrekkende) effecten van de nieuwbouw en de ruime en groene
locatie voor het aantal leerlingen zijn nu echter nog niet in te schatten.
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Met Voila wordt de komende weken gewerkt aan planvorming voor de aanvullende
huisvesting op de huidige locatie van MFC Atria. Binnen het huidige bestemmingsplan is nog
ruimte voor (permanente) uitbreiding op het maaiveld (tot 4m1 hoog).
In de raad van april 2020 zal de raad gevraagd worden in te stemmen met het benodigde
uitvoeringskrediet (vanuit de reserve onderwijshuisvesting) op basis van de
normvergoedingen van de VNG.

Sociaal domein
Wet verplichte GGZ (Wvggz)
Op d.d. 1 januari 2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGz) in
werking getreden. De WvGGz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met
verplichte zorg vanwege een psychische aandoening en vervangt samen met de Wet zorg
en dwang de ‘oude’ Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
Het college heeft op d.d. 17 december 2019 een besluit genomen over de uitvoering van de
gemeentelijke taken in het kader van het uitvoeren van een verkennend onderzoek ter
voorbereiding op het aanvragen van een zorgmachtiging, het horen van de betrokkene bij
het voorbereiden van een crisismaatregel als bevoegdheid van de burgemeester en het
uitvoeren van de wettelijk verplichte hoorplicht.
Het gaat voor een deel om nieuwe taken, met een onbekende dynamiek. De WvGGz zal
(voorlopig) worden gekoppeld aan het bestaande Maatschappelijk Onrust Team (MOT) maar
er moeten nog een aantal zaken nader worden ingeregeld. Dat betekent onder andere dat
het proces om diverse meldingen (over verwarde, vervuilende, vereenzamende, contact
mijdende en overlast gevende personen en over personen die misschien verplichte GGZ
nodig hebben) die via verschillende kanalen binnenkomen zo snel mogelijk gestroomlijnd en
opgepakt worden.
Tijdens de uitwisseling van d.d. 26 maart zullen wij u nader informeren.
Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen
Aanleiding
Beschermd wonen is sinds 2015 een wettelijke taak voor gemeenten. Als centrumgemeente
ontvangt Amersfoort nu het geld voor het uitvoeren van deze taak voor de gehele regio
Amersfoort. Op basis van het advies van de commissie Dannenberg verandert dit vanaf
2022 stapsgewijs en worden deze middelen verdeeld over alle gemeenten in de regio. Dit
om mensen die beschermd wonen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen
begeleiden en ondersteunen, daarvoor verschillende woonvarianten te kunnen bieden en om
intramurale voorzieningen waar mogelijk af te bouwen.
Uit onderzoek van de VNG naar de decentralisatie van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang bij alle gemeenten bleek dat de reeds opgestelde regionale
plannen een concretiseringsslag nodig hebben om goed voorbereid te zijn op deze
doordecentralisatie. Zodoende hebben het Rijk en de VNG aan alle regio’s gevraagd om
regionale afspraken te maken over onder meer: de verplichte regionale samenwerking, de
regionale verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten in de regio, de verdeling
van het beschikbare budget, financiële risico’s en de wijze van samenwerking met andere
partners.
Waarom maken we regionale afspraken
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Door regionaal afspraken te maken over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de
regio borgen we voor huidige en nieuwe cliënten passende ondersteuning. Ook beheersen
we zo gezamenlijk de risico’s die zijn verbonden aan de overgang van centrumgemeente
naar individuele gemeente (verantwoordelijkheden/budget) en voldoen we aan de landelijke
verplichting (Rijk/VNG) om regionale samenwerkingsafspraken te maken.
We maken afspraken op basis van solidariteit, over de verdeling van het beschikbare
budget, de financiële risico’s en de manier van samenwerken met alle partners, zoals
zorgaanbieders en woningcorporaties. Ook maken we afspraken over een betere spreiding
van de locaties voor beschermd wonen. Evenals de mogelijkheden voor cliënten om weer uit
te stromen uit deze locaties naar een plek waar ze zelfstandig kunnen wonen (met aandacht
voor,- en inzet op de draagkracht van buurten en de beschikbaarheid van geschikte
woningen en woonvormen). Hiermee werkt de regio Amersfoort verder in de lijn zoals die is
vastgelegd in het regionale beleidskader ‘Moed moet’. Dit is mogelijk omdat ‘Moed moet’ nog
steeds relevant is en aansluit bij onze visie.
Uitvoering van het beleidskader en aanvullende samenwerkingsafspraken
De regionale wijze van samenwerking is nu dus vastgelegd in het beleidskader en de
aanvullende samenwerkingsafspraken. Deze worden in 2020 verankerd door waar nodig
over te gaan tot aanpassing van de bestaande regionale samenwerkingsovereenkomst,
dienstverleningsovereenkomsten en mandaatbesluiten. Belangrijker dan de juridische
verankering is de afspraak om gezamenlijk als regio de ondersteuning en zorg voor deze
zeer kwetsbare inwoners te organiseren en te financieren, alsmede de overgang van het
huidige centrumgemeentemodel naar het nieuwe model: op basis van solidariteit en het
principe van verevening, conform het vereveningsmodel voor de jeugdzorg in de regio
Amersfoort.
Het bestuurlijk overleg sociaal domein stuurt deze transformatie aan. Waar nodig vindt
ambtelijke voorbereiding plaats door de stuurgroep sociaal domein en een of meerdere
opgaveteams.
We versterken de volwaardige inbreng van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten bij de
vormgeving van regionale samenwerking. Door hun inbreng kan maatwerk beter worden
ontwikkeld. Zij zijn al actief in de gesprekken rond inkoop en aanbesteding, en zij worden
waar mogelijk betrokken bij de vervolgstappen.
We continueren het overleg en samenwerking met zorgaanbieders en intensiveren dit waar
nodig om continuïteit van zorg voor huidige en nieuwe cliënten te borgen en de
ambulantisering vorm te geven. We doen dit onder andere door met de zorgaanbieders
uitvoering te geven aan een gezamenlijke ontwikkelagenda voor de komende jaren. Deze
ontwikkelagenda is onderdeel van de inkoop voor 2020, die met de aanbieders tot stand is
gekomen.
Het beleidskader is nog relevant
Het beleidskader verwoordt een transformatie, een nieuwe beweging die inzet op herstel en
participatie, afbouw van verblijf, de toename van ambulante ondersteuning en het stimuleren
van zelfredzaamheid van inwoners. In de afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan de visie
uit het beleidskader. Zo is onder meer een Centrale Toegang (CT) voor beschermd wonen
ingericht, is ingezet op de continuïteit van zorg en ondersteuning, in relatie tot de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor personen met verward gedrag (onder andere door
projecten gericht op betere samenwerking tussen wijkteams, bemoeizorg en ambulante GGZ
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behandeling, passend vervoer en het regionaal meldpunt Bezorgd). Ook is ingezet op de
aansluiting tussen het sociaal domein en de veiligheidsketen.
Al het bovenstaande is nog relevant en in uitvoering (nog niet klaar); het is derhalve nu niet
nodig en gewenst om het beleidskader te evalueren of aan te passen. Het voornemen is het
beleidskader over enkele jaren, nadat implementatie van het vigerende beleid en hieruit
voortkomende afspraken heeft plaatsgevonden, te evalueren en zo nodig aan te passen.
Van start met de lokale inclusie agenda
De gemeente Leusden heeft in het beleidskader sociaal domein 2019-2022 opgenomen dat
we streven naar een inclusieve samenleving en samen met de samenleving een
uitvoeringsprogramma toegankelijkheid opstellen: een lokale inclusie agenda. Daar gaan we
nu mee van start.
Kader
Nederland heeft het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’
geratificeerd. Het doel van dit verdrag is om drempels voor mensen met een beperking
(mensen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen), zo veel
mogelijk weg te nemen zodat zij onbeperkt kunnen deelnemen aan de samenleving. Het
gaat dan om thema’s als onderwijs, openbare ruimte, vrije tijd (sport, cultuur, welzijn,
recreatie), wonen en werk.
Verantwoordelijkheid gemeente
Gemeenten dienen passende maatregelen te nemen zodat personen met een beperking zo
zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. De maatregelen mogen ‘stapsgewijs’
worden ingevoerd: gemeenten zijn verplicht aan geleidelijke verwezenlijking van het VNverdrag te werken op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, maar zijn niet
verplicht alle voorzieningen direct toegankelijk te maken. Bij nieuw beleid moet wel direct
rekening worden gehouden met mensen met een beperking. Inwoners mogen van de
overheid geen maatregelen eisen die ‘onevenredig’ zijn.
Wat gaan we in Leusden doen?
Het college wil met de samenleving een lokale inclusie agenda (LIA) ontwikkelen voor de
periode 2020-2022. Dat willen we bereiken door het vormen van een kerngroep bestaande
uit ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners, waarmee we onze gezamenlijke
ambitie en inzet op onder andere deze thema’s zullen bepalen:
 inclusieve gemeente (gemeente als dienstverlening en werkgever)
 inclusieve samenleving (wonen & openbare ruimte)
 inclusieve vrije tijdbesteding, cultuur, welzijn en sport
 inclusieve onderwijs jeugd en taalvaardige volwassenen
 inclusieve toegankelijkheid en vervoer
 inclusieve arbeidsmarkt
We hebben niet stil gezeten. De afgelopen maanden hebben we druk gewerkt aan een
inventarisatiedocument “Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee”,
waarin we de huidige situatie op deze verschillende thema’s in beeld hebben gebracht
(omdat we in het verleden wel degelijk aandacht besteedden aan inclusie, maar dit dan
onderdeel lieten zijn van de verschillende beleidsvelden).
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Nu zullen we de volgende stap zetten en de samenleving uitnodigen voor een kick-off
bijeenkomst in februari voor alle geïnteresseerden. Het doel van de kick off is het vormen
van de kerngroep en het afspreken van de werkwijze om de gezamenlijke ambitie en inzet te
gaan bepalen (de lokale inclusie agenda).
Het college zal deze agenda, namens de kerngroep, ter goedkeuring aanbieden aan de
Raad. De kerngroep blijft betrokken bij de uitvoering en monitoring van de voortgang.
Waarschijnlijk zal de kerngroep gedurende het jaar 2020 meerdere keren samenkomen. Het
streven is om in het najaar bij u terug te komen met een voorstel voor een lokale inclusie
agenda.
Overstap collectieve zorgverzekering voor de minima
In onze memo van 10 juli 2019 hebben wij u geïnformeerd over de collectieve
zorgverzekering voor de minima (CZM). Vanwege de beslissing van zorgverzekeraar Menzis
om geen CZM meer aan te bieden, zijn wij gaan samenwerken met DSW als nieuwe
aanbieder voor de CZM. Dit betekent voor de inwoners, die gebruik maakten van de CZM,
dat zij moeten overstappen van Menzis naar DSW, als zij nog via de CZM verzekerd willen
blijven.
Inmiddels is de “overstap” afgerond, en wel met een zeer goed resultaat.
Er zijn nu 432 verzekerden. Tegenover de 486 die bij Menzis waren verzekerd, is dus 89% in
de CZM verzekerd.
Dit zijn niet allemaal “overstappers”. 83 inwoners (ruim 19% van het totaal) zijn nieuw.
Kennelijk heeft de nieuwe CZM de mensen aangesproken. We zien ook, dat het aantal
inwoners die voor de uitgebreide aanvullende verzekering hebben gekozen, aanzienlijk
hoger is dan bij Menzis. Daar had circa 20% van de verzekerden de uitgebreide aanvullende
verzekering gekozen. Nu is dat bijna 42%.
Dankzij de bijdrage van de gemeente (€ 10,- per maand) en de sowieso lagere premies van
DSW, is men nu goedkoper uit dan bij Menzis. Terwijl men dankzij het Gemeentepakket ook
een veel ruimere dekking van de ziekte- en zorgkosten heeft.
Niet iedereen is overgestapt. Bijna 100 inwoners hebben gekozen om bij Menzis te blijven of
naar een andere verzekeraar over te stappen. Voor sommige mensen speelt, dat ze hele
specifieke zorgkosten hebben, die bij DSW niet of minder worden vergoed. Andere mensen
blijven liever bij het vertrouwde en wat ze gewend zijn. Dat zijn persoonlijke keuzes. En
wellicht zijn er mensen die het gewoon hebben laten gaan.
Het succes van de overstap hebben wij voor een groot deel te denken aan de inzet van de
vrijwilligers van het SMS en studenten van de Hogeschool Utrecht, die in het kader van een
stage voor hun opleiding SJD in het Huis van Leusden een drietal inloopspreekuren hebben
verzorgd. En wij hebben zeer veel profijt gehad van de intensieve campagne van de
gemeente Amersfoort, die zij ook voor Leusden hebben verzorgd. Ook DSW heeft zich een
bijzondere coöperatieve partner getoond, onder andere door enkele van hun medewerkers
aanwezig te laten zijn bij de inloopspreekuren om inwoners persoonlijk te adviseren.
Hierdoor hebben de inwoners een bewuste keuze kunnen maken.
Stand van zaken GGID
Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het GGiD, (voorheen Digitaal
kinddossier JGZ). We hebben u verschillende keren geïnformeerd via de RIB over de
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voortgang van het GGiD. In de afgelopen periode is er vertraging opgelopen en heeft er
regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de drie GGD-en en de leverancier over de
vertraging in het traject. Redenen voor vertraging zijn onder meer de voorbereiding en
uitvoering van nieuwe vaccinatiecampagnes (meningokokken, maternale kinkhoest) en
autonome ontwikkelingen, zoals de AVG waardoor GGD medewerkers minder beschikbaar
waren voor de ontwikkeling van het GGiD. Met de leverancier is een plan van aanpak
vastgesteld voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Hiermee is een
aanvullende gezamenlijk vergoeding van de drie GGD-en van €1,5 miljoen
overeengekomen. De drie GGD-en dragen in gelijke delen bij in deze betaling. GGDrU
verwerkt haar deel van de vertragingsvergoeding binnen het bestaande financieel kader en
de begroting van 2020 en heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de
GGDrU. De GGDrU kan nu verder met de ontwikkeling van het GGiD met een verwachte
oplevering in 2020.

Stand van zaken Regionale Energie Strategie
Lokaal
Onlangs hebben we u op informele wijze geïnformeerd over de stand van zaken van de
Regionale Energie Strategie (RES) en de dilemma’s waar de RES ons voor stelt. We zullen
de inzichten die deze informele bespreking heeft opgeleverd vastleggen in een memo dat we
ter besluitvorming aan u zullen voorleggen.
Regionale raads- en stakeholderbijeenkomsten
In 2019 zijn de gemeenteraden in twee bijeenkomsten (3 okt. en 25 nov.) meegenomen in
de opgave, proces, planning, mogelijke energiemix, ontwerpprincipes en besluitvorming. Op
22 januari vond een eerste stakeholderbijeenkomst plaats (ten tijde van schrijven van deze
RIB moest deze nog plaatsvinden) om inzichten, belangen en motieven van stakeholders op
te halen. Eind februari vindt (waarschijnlijk) een tweede stakeholderbijeenkomst plaats waar
de opbrengst van het RES-proces tot op dat moment bij stakeholders wordt getoetst. Ook
raadsleden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij de stakeholderbijeenkomsten.
Vooralsnog is de planning dat op 24 maart het raadsvoorstel met concept-RES beschikbaar
is. Vervolgens vindt op 31 maart een gemeenschappelijke raads-, staten- en AB-bijeenkomst
plaats. Tijdens deze avond worden stakeholders in de gelegenheid gesteld om in te spreken,
zodat raden gemeenschappelijk met en van elkaar horen wat er leeft onder
belangengroepen. Na deze avond kan besluitvorming plaatsvinden in de
raadsvergaderingen van de afzonderlijke gemeenten in april of mei.

Regeling Reductie Energieverbruik
Huiseigenaren in Leusden kunnen in 2020 gebruikmaken van de Regeling Reductie
Energieverbruik (RRE). Deze regeling van het ministerie van BZK helpt huiseigenaren
energie te besparen. De RRE-subsidie is onderdeel van de uitvoering van de Urgendauitspraak om een snelle start te maken met vermindering van CO2-uitstoot. Leusden heeft
deze regeling aangevraagd voor haar inwoners en honderdtwintigduizend euro toegekend
gekregen. Meer informatie over de precieze invulling van de regeling volgt begin 2020 via
het Energieloket (www.ikwilwatt.nl).

Duurzaamheidslening: aanpassing maatregelenlijst
Met de herijking van de Dynamische Duurzaamheidsagenda heeft de gemeenteraad in
december besloten om het budget voor het verstrekken van stimuleringsleningen
duurzaamheid te vergroten. Voor 2020 en voor 2021 is elk € 100.000 beschikbaar. Dit
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revolverende budget wordt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn) beheerd en uitgeleend aan particuliere woningeigenaren die
daarmee hun woning energetisch kunnen verbeteren of zonnepanelen kunnen aanschaffen.
Tegelijkertijd heeft het college besloten tot aanpassing van de maatregelenlijst waarvoor de
lening kan worden gebruikt. Hierdoor sluit de stimuleringslening duurzaamheid beter aan bij
de huidige opgave van de energietransitie. Door de aanpassingen is het niet meer mogelijk
om een lening te gebruiken voor een houtgestookte installatie wanneer de betreffende
woning in de bebouwde kom ligt en zijn er eisen gesteld op het gebied van schone
verbranding. Hierdoor wordt gezondheidsschade en overlast zo veel mogelijk voorkomen.
Een andere vernieuwing in de lijst is de verwijzing naar het Leusdens energieloket waardoor
wordt ingezet op nog meer lokale betrokkenheid bij de energietransitie. Tot slot is de
maatregelenlijst toekomstbestendiger door het opnemen van generieke categorieën passend
bij de warmtetransitie en het verlagen van de netpiekbelasting.
De volledige maatregelenlijst is gepubliceerd op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-8420.html
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