
UITWISSELING + Informatieronde
Terugkoppeling parallelsessie II ruimte 035/036

Uitwisseling – Beleidsregel BIBOB
Omschrijving: 
De huidige (oude) Bibob-beleidslijn Horeca en Recreatie-inrichtingen gemeente Leusden 2006/2144 is in 
2006 vastgesteld. Om het beleid in overeenstemming te brengen met de nieuwe landelijke wet- en 
regelgeving en het beleid van gemeenten in de regio wordt het Bibob beleid van de gemeente Leusden 
geactualiseerd. 

Burgemeester licht toe hoe de beleidsregel moet worden gelezen. 
Heemskerk licht reikwijdte van de Wet Bibob toe:

 Aantal domeinen waarop Bibob van toepassing is neemt toe. 
 Waterbedeffect: landelijke trend dat aanvragers na publicatie hun aanvraag intrekken en elders 

proberen. 
 In gegevensuitwisseling tussen bestuursorganen heb je te maken met beperkingen, bijv. AVG. 

Daarom wordt getrapt systeem gehanteerd waarin landelijk Bureau Bibob diepgravender kan 
zoeken en meer gegevens kan opvragen. 

 “Kan-bepaling”, alleen Bibob onderzoek als er indicatie voor is. Dit geldt niet voor onderzoek in 
de horeca.
Lijst voor de branches is niet limitatief opgenomen in de beleidsregel. Dit in verband met 
toekomstige ontwikkelingen waar je op in wilt spelen. Flexibiliteit. Lijst uit RIB is indicatorenlijst, 
los van de algemeen geldende kan-bepaling. 

 Bescherming van de melder. Bevindingen zijn niet openbaar. Bibob en melding hangen niet 
samen. Meldt misdaad anoniem garandeert een bescherming. Bibob start bij aanvraag 
vergunning. 

 Hoe groot is probleem in Leusden? Bij horeca altijd, maar hier niet vaak iets uitgekomen. In 2019 
5 onderzoeken, in 2020 7 onderzoeken voor horeca. Bij horeca geen bevindingen. In 2020 bij 
grondtransactie. Geen informatie over ingetrokken aanvragen.  

 Kostenplaatje en ambtelijke capaciteit.

TOEZEGGINGEN: 
BM zegt toe een besloten sessie te doen over casuïstiek, voorstel 1 woordvoerder per fractie.
BM over vervolg Bibob beleid: ophalen in Uitwisseling, vaststelling in college. 

Informatieronde – RV Visie op overdekt zwemmen in Leusden          
Omschrijving:
De motie “Uitstel van evaluatie exploitatie van zwembad Octopus” van 26 september 2019 geeft 
aanleiding alternatieve exploitatievormen te onderzoeken. Omdat er geen beleidskader 
zwemmen/zwembad is op basis waarvan er afwegingen gemaakt kunnen worden met het oog op de 
meerwaarde van zwemmen in verhouding tot de kosten van het zwembad, is er een visie op zwemmen 
geformuleerd.
De visie geeft inzicht in de meerwaarde van zwemmen voor de Leusdense inwoners en weegt daarmee 
impliciet het belang van het zwembad Octopus. In de zoektocht naar de best passende exploitatievorm 
geeft de visie houvast en richting aan de keuzes die gemaakt moeten worden.

De raadsleden stellen vragen over
- het exploitatieonderzoek in relatie tot dit raadsvoorstel. 
- de opzet van het zwemonderwijs. Er zijn complimenten voor de opzet van Swimexperience. 
- de consequentie van het vertrek van de YMCA.
- over de samenwerking met leisure-aanbieders. 
- kansen voor samenwerking in het sportpark.
- Extra inspanning voor doelgroep vluchtelingen en statushouders. 

 
Uitkomsten:

- Het advies van de fracties: bespreekstuk. 
- Er is geen behoefte aan een marktgesprek
- TOEZEGGING wethouder Vos: hij bespreekt mogelijkheid om vluchtelingen, maar ook alle 

uitgenodigde nieuwkomers een  zwemdiploma te laten halen. 
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