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Terugkoppeling vragen Jeugdoverlast KC Berkelwijk
Bij de Uitwisseling met de gemeenteraad op 19 januari is er een vraag gesteld over 
scooterrijders die zich ophouden bij KC Berkelwijk.
 
De politie geeft aan dat ze in het weekend van 10 en 11 januari 2021 diverse meldingen 
hebben ontvangen van bewoners over jeugdoverlast op het schoolplein. De politie kon 
helaas door acute meldingen niet direct ter plaatse komen. Zij hebben contact gehad met 
deze melders en gevraagd wanneer er zich opnieuw overlast voordoet, dit direct weer te 
melden. 
Daarnaast hebben zij ook contact gehad met de conciërge van de school en houden ze de 
locatie onder hun aandacht tijdens de surveillance.
 
Het is een lange tijd rustig geweest op deze locatie en er zijn naast het weekend van 10 en 
11 januari geen recente andere overlastmeldingen bekend bij de gemeente, jongerenwerker 
en politie voor deze locatie. 

Het is belangrijk om bij eventuele overlast een melding te doen bij de gemeente, 
jongerenwerker of de politie. Zij nemen deze meldingen mee naar het jongeren op 
straatoverleg en kijken welke aanpak en welke maatregelen het meest passend zijn voor de 
situatie.             

Decembercirculaire 2020
De Decembercirculaire 2020 laat ten opzichte van de septembercirculaire 2020 voor 
Leusden een voordelig saldo zien van € 19.000 in 2020 en € 14.500 voor 2021 en verder. 
Onderstaand een specificatie van dit saldo:

2020 2021 2022 2023 2024
Algemene Uitkering septembercirculaire 2020 36.607,7 36.834,4 37.587,5 37.775,2 38.544,2
Algemene Uitkering decembercirculaire 2020 37.391,0 37.019,7 37.599,0 37.789,7 38.558,7
Saldo 783,3 185,3 11,5 14,5 14,5

Reserveren
middelen innovatieve aanpak energiebesparing -697,3
3e ondersteuningspakker Corona -67,0 -170,8
resultaat decembercirculaire 19,0 14,5 11,5 14,5 14,5

(bedragen x € 1.000)

In deze circulaire is bekend geworden dat Leusden een bedrag van € 697.300 ontvangt voor 
de uitvoering van het project innovatieve aanpak energiebesparing. Dit bedrag wordt 
gereserveerd en gaan wij inzetten voor uitvoering van de onlangs door uw raad vastgestelde 
transitievisie warmte. Concreet gaat het dan om een wijkgericht verduurzamingsproject dat 
in de wijk Allandsbeek of Groenhouten gaat lopen. Het is een toekenning voor 3 jaar. Van dit 
geld zetten we begin 2021 € 397.250 in door in een eenmalige subsidiebeschikking naar de 
uitvoerende partners. De resterende € 300.000 is bestemd voor de gemeentelijke inzet van  
dit project in de periode 2021-2023 en wordt vooral gebruikt voor het aantrekken van een 
projectleider wijkplannen, die zowel dit project als de andere wijkplannen begeleidt.
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Daarnaast heeft het rijk via deze circulaire een 3e ondersteuningspakket met corona 
compensatiemaatregelen beschikbaar gesteld:
3e ondersteuningspakket corona 2020 2021 Totaal
Aanvullend pakket re-integratie 5.500 13.000 18.500
Gemeentelijk schuldenbeleid 13.700 27.800 41.500
Bijzondere bijstand 4.700 10.000 14.700
Continuiteit zorg 28.200 28.200
Compensatie quarantainekosten 4.900 4.900
Jeugd aan zet 10.000 10.000
Impuls re-integratie 0 7.000 7.000
Lokale cultuurmiddelen 72.000 72.000
Tweede Kamer verkiezingen 41.000 41.000
Totaal 3e pakket 67.000 170.800 237.800

Deze middelen worden gereserveerd in de egalisatiereserve Corona. Buiten het 
gemeentefonds om worden in 2020 en 2021 nog meer compensaties verstrekt in de vorm 
van Specifieke Uitkeringen (SPUK’s). Het gaat dan om Zwembaden en ijsbanen (€ 100 
miljoen), sportverenigingen (€ 60 miljoen), Toezicht en handhaving (€ 60 miljoen), De 
TOZO3 regeling en beschikbaarheid openbaar vervoer. Wij zullen u in de loop van dit 
voorjaar verder informeren over de procedures en de financiële effecten van deze specifieke 
regelingen op onze begroting.

Na het doen van bovenstaande reserveringen bedraagt het nog resterende voordelig saldo 
2020 € 19.000. Dit voordeel zal worden meegenomen bij het samenstellen van de 
jaarrekening 2020. De gevolgen voor 2021 en verder worden verwerkt in de komende 
voorjaarsnota.

Overige ontwikkelingen Gemeentefonds
De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2022 is met 1 
jaar uitgesteld en wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten. Als reden wordt genoemd de 
huidige financiële positie van gemeenten, waaronder de tekorten op de jeugdzorg. Het 
tijdpad ziet er daarbij als volgt uit:
 Januari 2021: publicatie herverdeeleffecten per gemeente in een bedrag per inwoner, en 

adviesaanvraag bij Raad van Openbaar Bestuur (ROB);
 Maart 2021: Tweede Kamer verkiezingen
 Maart –april 2021: VNG consultatie bij gemeenten en terugkoppeling naar BZK
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Terugkoppeling vragen Waterrad
Tijdens de Uitwisseling van 14 januari 2021 zijn vragen gesteld over de raadsinformatiebrief 
m.b.t. het onderwerp Waterrad. Hieronder treft u de vraag en de beantwoording aan.

De vraag is gesteld of we door moeten gaan met het watterrad of dat we ons aandeel over 
kunnen doen aan het Waterschap. 

De stand van zaken op dit moment is dat de leverancier van het waterrad deze heeft 
opgespoord en toebehoren heeft verwijderd. Van het waterschap hebben we begrepen dat 
het waterrad in zijn huidige vorm zeer waarschijnlijk niet meer terugkomt. Het aanvankelijke 
enthousiasme bij de projectleiding van het waterschap is wel aangetast, maar omdat de 
leverancier van het waterrad verantwoordelijk is voor het eindresultaat, worden zij in de 
gelegenheid gesteld om een plan van aanpak op te stellen hoe zij denken verder te gaan. 
Op het moment van dit schrijven wachten we nog op het aanbod van de leverancier.

Afhankelijk van het aanbod van de leverancier zal het management en de beheerafdeling 
van het waterschap samen met de gemeente een vervolgstap uitzetten. Dat moment is de 
gelegenheid om het scenario om te stoppen ook aan de orde te stellen. Tot in hoeverre dit 
contractuele en financiële consequenties met zich meebrengt zal dan nader worden 
verkend. Hiervan wordt de raad op de hoogte gebracht.

Vooralsnog zijn we hoopvol dat ‘Het beste idee van Leusden’ nog steeds tot uitvoer kan 
worden gebracht.

Terugkoppeling vragen motie Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
Tijdens de Uitwisseling van 14 januari 2021 zijn vragen gesteld over de raadsinformatiebrief 
m.b.t. de Motie van het gemeentelijk rioleringsplan. De vraag is gesteld in hoeverre de 
innovatie en ambitie zoals verwoord in de motie nog in de tijdspanne van dit Gemeentelijk 
Rioleringsplan tot uiting komt. De wethouder heeft aangegeven dat in 2021 een presentatie 
zal plaatsvinden waarin de onderwerpen uit de motie aan de orde komen. Deze Uitwisseling 
zal voor of net na de zomer worden ingepland. 

Routewijziging buurtbus 509
Tijdens de Uitwisseling van 14 januari 2021 hebben enkele raadsleden hun zorg geuit over 
de voorgestelde route van de buurtbus 509 (Barneveld-Nijkerk) door de Biezenkamp. Zij 
menen dat een route via het Ossensteegje en de omliggende parkeerterreinen niet echt 
veilig en weinig comfortabel is. De fysieke mogelijkheden om met een bus door de 
Biezenkamp te rijden zijn wat hen betreft te beperkt.

Daarom werd het idee geopperd om de buurtbus tot de Lidl-vestiging te laten rijden om dan 
op het Vlierplein te keren en vervolgens via de Torenakkerweg naar de Noorderinslag te 
rijden. 

Wethouder Vos heeft toegezegd deze optie te laten onderzoeken.

Begin januari zijn de mogelijkheden voor een routewijzing al met het bestuur van de 
buurtbusvereniging verkend. Daarbij waren ook de vervoerkundigen van Syntus en die van 
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de provincies Utrecht en Gelderland betrokken. De conclusie van dit brede overleg was dat 
een route via het Ossensteegje uit vervoerkundig oogpunt verreweg de beste optie is. 
Onderkend werd dat de situatie hier weliswaar niet optimaal is maar desondanks waren alle 
partijen van mening dat het alleszins verantwoord is om hier met een (taxi)busje doorheen te 
rijden. In Barneveld en Nijkerk zijn de chauffeurs immers gewend door (druk) stationsgebied 
te rijden.

Met het oog op de belangen van degenen die van de buurtbus gebruik willen maken geniet 
een route door in plaats van langs de Biezenkamp de voorkeur. De vervoerpartijen 
verwachten dat een route door de Biezenkamp meer in een behoefte voorziet dan een route 
via de Torenakkerweg. 

De voorzitter van de buurtbusvereniging heeft op 15 januari laten weten dat hij niet kan 
instemmen met een keerlus op het Vlierplein. Zijn mening is dat omkeren op het Vlierplein 
misschien nog wel problematischer is dan gewoon doorrijden via het Ossensteegje. En als je 
het parkeerterrein aan de westkant van de Biezenkamp en het Ossensteegje als een 
probleem beschouwt geldt dit net zo goed voor het Vlierplein. Bovendien kost (onnodig) 
terugrijden weer extra reistijd. Tenslotte: rond de aansluiting Hamersveldseweg-Burg. De 
Beaufortweg zit ook best nog wel wat potentieel. Voor die mensen kan het Vlierplein weer 
net te ver weg zijn. Het motto is: je moet rijden waar je passagiers wonen en/of waar ze naar 
toe willen. En dat geldt veel minder voor de Torenakkerweg.

En dat houdt in dat de keuze beperkt blijft tussen de route Asschatterweg-Torenakkerweg-
Noorderinslag of de route Asschatterweg-Biezenkamp-Hamersveldseweg-Noorderinslag. 

Omdat de laatste route beduidend meer vervoerwaarde heeft dan de eerste en er ook naar 
onze mening verkeerskundig geen overwegende bezwaren bestaan tegen een route via het 
Ossensteegje gaat onze voorkeur uit naar de laatste variant. Wat ons betreft wordt dit dan 
ook de nieuwe route. 

Nieuwe inrichting berm langs Volkstuinencomplex de punt
Vorig jaar is er contact geweest met het bestuur van het volkstuinencomplex aan de 
Asschatterweg. Hierbij is onder andere de inrichting van het groen rondom het 
Volkstuinencomplex besproken. De gemeente Leusden heeft in samenspraak met het 
bestuur van het volkstuinencomplex een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van het 
groen rondom het complex. Onderdeel van het plan is het verwijderen van de eiken die 
langs de Asschatterweg staan, het snoeien van het bosje op de kopse kant van het complex 
en de aanplant van een meidoornhaag en fruitbomen. 

Omdat de eiken die langs het volkstuinencomplex staan voor veel overlast zorgen i.v.m. de 
aanwezigheid van de eikenprocessierups heeft de gemeente Leusden ervoor gekozen om 
de bomen weg te halen. Deze bomen zijn nog niet zo oud en daarom bleek het goed 
mogelijk om deze te verplanten. Begin januari is het verplanten van de bomen uitgevoerd. 

Zeven bomen hebben een nieuwe plek gekregen langs de Asschatterweg, Omdat wij geen 
plek hadden voor de rest van de bomen hebben wij contact gezocht met Stichting de Boom. 
Stichting de Boom is bezig met de ontwikkeling van een landgoed aan de Leusbroekerweg 
en hier hebben 13 eiken een nieuw plekje gekregen. Verder zijn er vier bomen naar een 
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werknemer van het hoveniersbedrijf die de werkzaamheden heeft uitgevoerd gegaan. De 
kosten voor het verplanten van de bomen zijn evenredig verdeeld tussen de partijen die de 
bomen hebben ontvangen. Uiteindelijk hebben van de 26 eiken 24 eiken een nieuwe plek 
gekregen. Twee bomen waren in mindere conditie en niet geschikt om te verplanten. Een 
mooi resultaat! 

De aanplant van de meidoorn en fruitbomen gaan zorgen voor een landschappelijke 
inpassing van het volkstuinencomplex en daarom heeft de gemeente Leusden geadviseerd 
om hier subsidie voor aan te vragen bij het KLE (Kleine Landschapselementen) fonds. Dit 
heeft het bestuur van de volkstuinenvereniging opgepakt, de subsidieaanvraag ingediend, 
goedgekeurd en de subsidie voor de aanplant van haag en fruitbomen is toegekend.  

De nieuwe meidoornhaag is inmiddels aangeplant en de aanplant van 24 fruitbomen gaat in 
maart plaatsvinden. De fruitbomen worden in onderhoud genomen vanuit het 
volkstuinencomplex. Aan het eind van de zomer kunnen alle inwoners van Leusden hier een 
lekkere appel, peer of pruim plukken als ze daar zin in hebben. 

Oprichting Stichting Toeristische Informatieverstrekking Leusden (STIL)
Op vrijdag 22 januari is de oprichting van de Stichting Toeristische Informatieverstrekking 
Leusden, kortweg STIL, formeel bekrachtigd. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de 
uitvoering van de gemeentelijke ambities om Leusden toeristisch beter op de kaart te zetten, 
vastgelegd in de visie ‘Midden in het Midden van het land, een visie op recreatie & toerisme 
in Leusden’.

In deze visie heeft de raad opgenomen te onderzoeken wat de beste samenwerkingsvorm  
is voor de recreatieve en toeristische informatievoorziening in Leusden. Tot 1 juli 2020 werd 
deze taak uitgevoerd door STIA, waaronder de VVV Amersfoort valt. 
Uit gesprekken met het bestuur van de STIA, de operationeel manager en de vrijwilligers is 
gebleken dat er onvoldoende inzet mogelijk is gebleken en is de voorkeur uitgesproken om 
de overeenkomst niet meer voort te zetten.

Vooruitlopend op het onderzoek heeft het college besloten om de bestaande samenwerking 
en subsidie aan STIA per 1 juli 2020 te beëindigen en in de overgangsperiode zelf de 
aansturing van de lokale VVV te verzorgen. Dit bood ruimte om zorgvuldig toe te werken 
naar een uiteindelijke definitieve organisatie- en samenwerkingsvorm.

In een aantal online brainstormsessies met betrokken (recreatie)ondernemers en inwoners 
van Leusden, is de voorkeur uitgesproken om tot de oprichting van een eigen stichting over 
te gaan. De tijdelijke taken van de gemeente zullen daar weer worden ondergebracht. 
De stichting heeft tot doel om:

 toeristische en recreatieve informatie over de gemeente Leusden en de regio te 
verstrekken en verzorgen, voor zowel inwoners als bezoekers;

 bezoekers bekend te laten maken met Leusden en haar regio en daarmee de 
vitaliteit van de plaatselijke economie te versterken en te laten groeien;

 als ‘Tourist Information Point’ uitvoering te geven aan de gastvrijheid van Leusden;
 een professionele marktpartij te zijn voor de toeristische sector in Leusden en regio.
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Om die doelen te bereiken zal de stichting als belangrijkste taak krijgen, de toeristische 
informatieverstrekking verder te professionaliseren, gebruikmakend van online en offline 
communicatiekanalen, waarmee Leusden lokaal, maar ook landelijk beter bereikbaar is. De 
aansturing van het team vrijwilligers en het nieuwe platform “Digitaal gastheerschap” gaan 
hierin een belangrijke rol spelen. 

Verder zullen middelen en initiatieven ontplooid gaan worden, die aantrekkelijk zijn voor de 
toeristen die Leusden bezoeken. Tenslotte heeft de stichting als taak de samenwerking aan 
te gaan met lokale, regionale en provinciale marktpartijen en overheden.

Het bestuur in oprichting wordt momenteel gevormd door de voorzitter a.i. Peter van 
Breugel, ondernemer en Leusdenaar. Voor de invulling van de overige bestuursfuncties 
worden op dit moment gesprekken gevoerd. De gemeente zal de stichting wel financieel 
ondersteunen in de vorm van een prestatiesubsidie en blijft daardoor nauw betrokken bij de 
beleidsmatige taken van de stichting.

Doornseweg
In de raad van 10 december 2020 heeft wethouder Kiel toegezegd alle betrokken partijen bij 
de camping aan de Doornseweg 29b met elkaar in gesprek te brengen. De gemeente is 
bereid om dit gesprek aan te gaan en te faciliteren, met het doel om de onderlinge relatie te 
herstellen, zodat partijen nadere praktische afspraken met elkaar kunnen maken. Een 
uitnodiging waarin de belangstelling voor een dergelijk gesprek wordt gepeild, is op 
woensdag 13 januari 2021 verzonden aan 36 adressen van het perceel Doornseweg 29b, ’t 
Schoutenhuis en De ReCreatie. 

Donderdag 14 januari 2021 heeft de gemeente namens een groot aantal omwonenden een 
bezwaarschrift ontvangen. Dit bezwaarschrift is gericht tegen uw besluit van 10 december 
2020 waarmee u het verzoek, om de aanduiding ‘camping toegestaan’ van de plankaart van 
het bestemmingsplan Buurtschappen (artikel 10 lid 4) op het perceel Doornseweg 29b te 
verwijderen, niet heeft gehonoreerd.

Tot nu toe hebben we van de bewoners van 11 adressen een reactie ontvangen. Acht geven 
aan dat zij een gesprek op dit moment voorbarig vinden en eerst de bezwarenprocedure af 
willen wachten.

Slechts 3 omwonenden, ’t Schoutenhuis en De ReCreatie hebben aangegeven open staan 
voor een gesprek. Nu het doel van het gesprek is om de onderlinge relatie te herstellen, lijkt 
ons een gesprek op korte termijn niet zinvol. Twee omwonenden hebben aangegeven over 
de ventweg van de Doornseweg te willen praten, zij zullen afzonderlijk worden benaderd.

Wij respecteren de wens van omwonenden om eerst de bezwarenprocedure af te wachten.

De gemachtigden van de omwonenden hebben in het bezwaarschrift gevraagd om een 
overleg. Wij nodigen hen binnenkort uit voor een gesprek, waarbij ook De ReCreatie en ’t 
Schoutenhuis worden uitgenodigd. 
 
Wethouder Kiel blijft overigens ten allen tijden open staan voor een gesprek met alle partijen.
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Larikslaan 3 en overige transformatie-ontwikkelingen Princenhof
In het kantorengebied Princenhof wordt volop de ruimte geboden aan eigenaren om (deels) 
te transformeren naar woningbouw. De transformatievisie ‘Princenhof-uitwerking kansen-
kaders-kwaliteiten', uit december 2017, en de richting die de ‘Omgevingsvisie Stedelijk 
gebied’ aan dit gebied geeft, bieden daar alle kansen toe. Onderstaand een overzicht van de 
huidige ontwikkelingen op het gebied van transformatie van kantoorpercelen naar 
woningbouw of andere tijdelijke functies en een vooruitblik op de plannen voor het openbaar 
gebied.

Stand van zaken Larikslaan 3
In de raadinformatiebrief van september 2020 hebben wij u geïnformeerd over de 
ontwikkeling van de Larikslaan 3 op Princenhof. Op deze locatie komen 17 XS-woningen 
voor (startende) gezinnen. Er ligt inmiddels een eerste concept van het definitief ontwerp 
stedenbouw voor deze 17 woningen (zie onderstaand figuur). Het ontwerp bestemmingsplan 
heeft tot 28 december 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
Op 18 maart 2021 staat de bestemmingsplanwijziging voor Larikslaan 3 ter vaststelling op 
de agenda van uw raad. 

Figuur 1: eerste concept definitief Ontwerp Stedenbouw Larikslaan 3

 

Doorkijk overige woningbouwplannen Princenhof
Naast Larikslaan 3 (nummer L3 in onderstaand figuur), lopen momenteel nog meer 
woningbouwprojecten op het bedrijventerrein Princenhof. Voor de Kastanjelaan 7 (nummer 
K7 op kaart) zijn we in gesprek over de bouw van 38 woningen met een veranda aan de 
nieuwe groene uitlopers van het bestaande park. Daarnaast zijn we in gesprek over 
Larikslaan 1, 4 en 6 (respectievelijk L1, L4 en L6 op de kaart). De verwachting is dat we 
voor, zowel het initiatief aan de Kastanjelaan 7, als de genoemde ontwikkelingen aan de 
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Larikslaan dit jaar een bestemmingsplanprocedure gaat starten om de bestemmingen te 
wijzigen. 
Aan de larikslaan 8-12 (zie L8-12 figuur 2) zijn inmiddels 54 sociale huurwoningen 
gerealiseerd (opgeleverd in 2019). Wat daarmee ook het aandeel sociale woningbouw 
vertegenwoordigd in deze nieuwe diverse woonwijk.

Overige ontwikkelingen Princenhof 
Naast woningbouwtransformaties zijn er nog andere nieuwe (tijdelijke) functies in het gebied. 
Voor Kastanjelaan 5 (zie K5 op kaartje) is een tijdelijke vergunning verleend voor een 
kinderdagverblijf. Voor Kastanjelaan 1 (K1 op kaartje) geldt dat er een tijdelijke vergunning is 
afgegeven voor een restaurant. Voor de overige percelen op Princenhof vinden op dit 
moment nog geen concrete gesprekken plaats. 

Figuur 2: Overzicht Princenhof projecten en grenzen Masterplan

Masterplan openbare ruimte Princenhof
Omdat er zoveel ontwikkelingen op stapel staan binnen Princenhof, zijn we ook bezig met 
het opstellen van een Materplan Openbare Ruimte Princenhof (zie blauwe grenzen figuur 2). 
Op hoofdlijnen liggen de uitgangspunten voor de inrichting natuurlijk vast in de 
Transformatievisie Princenhof (2017). Met de aankomende transformaties van een aantal 
percelen vraagt dat nu echter meer uitwerking. Dat is ook nodig om de kosten hiervan in 
beeld te kunnen brengen en vervolgens te beoordelen of we daarvoor voldoende dekking 
hebben. De ingrepen in de openbare ruimte op Princenhof betalen we, conform de 
transformatievisie Princenhof uit 2017, uit de bijdrage die initiatiefnemers hiervoor aan de 
gemeente betalen (3% over de von-waarde van de woningen). Uiteraard consulteren we ook 
omwonenden en omliggende bedrijven over het Masterplan Openbare Ruimte.  Dit 
Masterplan wordt in 2021 aan uw raad voorgelegd ter besluitvorming. 
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Sociaal Domein
Behoud Dienstapotheek Amersfoort
Aanleiding was het besluit van het Zilveren Kruis (namens alle zorgverzekeraars) om het 
contract met de Apothekers Coöperatie Eemland (ACE) te beëindigen. Hiermee zou het 
fysieke uitgavepunt voor medicijnen in de avond en weekend verdwijnen. Gezien uw zorgen 
over de kwaliteit en toegankelijkheid van de farmaceutische spoedzorg binnen de regio 
Eemland verzocht u het college met betrokken partijen in gesprek te gaan en per brief deze 
zorg onder de aandacht te brengen bij de minister. 

Namens de regio Amersfoort hebben we zowel bij de ACE, de zorgverzekeraars als de 
minister per brief onze zorgen geuit. Vervolgens heeft Amersfoort namens de regio eind 
december met zowel de ACE als de zorgverzekeraars gesproken over de ontstane situatie. 
In deze gesprekken hebben wij onze zorgen geuit en hen opgeroepen te zoeken naar een 
oplossing waarbij de fysieke uitgifte van medicijnen behouden blijft. Deze gesprekken 
vonden plaats voor de rechtszaak op 23 december, welke was aangespannen door de ACE. 
8 januari deed de rechtbank uitspraak. Hieruit blijkt dat het Zilveren Kruis alsnog gehouden 
is om het contract te continueren. De komende periode gaan partijen met elkaar in gesprek 
om tot een transparante tariefstelling te komen. Wij vertrouwen er op dat zij dit in goed 
overleg zullen doen. Wij zijn blij dat hiermee de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
farmaceutische spoedzorg is geborgd.

Collectieve zorgverzekering minima
Leusdenaren kunnen gebruik maken van het aanbod voor een collectieve zorgverzekering 
(CZM) via het gemeentepakket. Voor Leusdenaren met een laag inkomen die wel 
verwachten zorgkosten te maken is dit een voordelige regeling. De sociale dienst heeft in het 
laatste deel van 2020 o.a. alle huidige verzekerden, inwoners met een uitkering en de 
inwoners die Tozo-3 ontvangen aangeschreven over de CZM. Ook is er via de Leusderkrant 
en sociale media aandacht besteedt aan de CZM.  

Voor vragen en hulp bij overstappen van zorgverzekering kon men in coronatijd terecht bij 
het telefonische hulpservice. Alleen wanneer telefonische hulp niet genoeg was werd er een 
er afspraak gemaakt.  Deze inzet heeft ertoe geleid dat 33 Leusdenaren die niet eerder 
gebruik maakten van de CZM zich hebben aangemeld. 

Wetswijzigingen schuldhulpverlening
1 januari zijn o.a. de nieuwe Wet schuldhulpverlening en de Wet vereenvoudiging beslagvrije 
voet ingegaan.  

De Wet schuldhulpverlening maakt het mogelijk dat er meer informatie wordt uitgewisseld 
tussen schuldeisers en de gemeente of de organisatie die namens de gemeente 
schuldhulpverlening biedt. Deze wet maakt het mogelijk dat inwoners met schulden vroeger 
worden gesignaleerd. Het gaat hierbij om betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals 
huur, energie, water en zorgverzekering. 
Aanvullend op deze wetswijziging is ook het convenant vroegsignalering  gesloten tussen de 
VNG en diverse partijen (o.a. NVVK, Aedes, Energie Nederland,  de Vereniging van 
Waterbedrijven in Nederland (Vewin, Zorgverzekeraars Nederland). 210 gemeenten, 
waaronder Leusden, hebben zich aangesloten bij het convenant.  
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De nieuwe wet geeft ook de verantwoordelijkheid aan de gemeente om na ontvangst van 
een vroegsignaal binnen 4 weken schuldhulpverlening aan te bieden. Stadsring51 heeft 
hiervoor een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij er meer inzet is op vroegsignalering. In de 
uitwisseling van 25 maart krijgt u een toelichting over schuldhulpverlening, vroegsignalering 
en het geldloket. 

Met de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is het mogelijk gemaakt dat de beslagvrije voet 
op een eenduidige manier worden vastgesteld. Dat is belangrijk, want de beslagvrije voet is 
het bedrag waarop geen beslag kan worden gelegd door schuldeisers. Het verzekert dat 
inwoners met schulden een bestaansminimum kunnen behouden. Momenteel werd de 
beslagvrije voet vaak te laag vastgesteld omdat niet alle informatie beschikbaar was. 

De gegevens die nodig zijn, worden niet meer bij de klant uitgevraagd, maar opgehaald uit 
de polisadministratie van UWV (loongegevens) en de Basisregistratie Personen 
(persoonsgegevens, waaruit de gezinssituatie kan worden afgeleid). Hierdoor is er een beter 
beeld van inkomsten van een inwoner. De sociale dienst heeft zich tijdig voorbereid op deze 
wetswijzing. 

Update kindertoeslagaffaire 
Het kabinet heeft aangekondigd dat naast de compensatie die zij ontvangen zoveel mogelijk 
ook de schulden die zij hebben bij overheden moeten worden kwijtgescholden. De gemeente 
Leusden onderschrijft deze lijn van het kabinet. De Nederlandse gemeenten zijn via de VNG 
in gesprek over hoe het kabinet dit mogelijk maakt. 

Op dit moment hebben 7 ouders uit Leusden zich gemeld bij de belastingdienst als 
gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. De belastingdienst heeft 20 januari aan 
gemeenten laten weten dat gegevensuitwisseling over deze ouders mogelijk wordt gemaakt 
door een machtiging aan gemeenten. 

Dit maakt het voor de gemeenten mogelijk deze inwoners te benaderen. De minimacoach 
Amersfoort-Leusden zal namens de gemeente contact zoeken met deze ouders. Wanneer 
de ouders hulpvragen hebben wordt er een plan van aanpak gemaakt en zal zij de ouders 
bijstaan. Ook wanneer de hulpvragen afgerond zijn wordt er nazorg geboden. Afhankelijk 
van de hulpvragen worden uiteraard ook Lariks of Stadsring51 betrokken. De minimacoach 
blijft echter de vaste begeleiding voor de gedupeerden.   

Positieve eindbeoordeling Inspectie, aanwijzing William Schrikker ingetrokken
In februari en oktober 2020 bent u geïnformeerd over de aanwijzing van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan de William Schrikker Jeugdbescherming & 
Jeugdreclassering (WSS JB&JR). Graag informeren we u hierbij over de resultaten van het 
verbetertraject. 

Begin 2020 constateerde de IGJ dat de WSS onvoldoende consistent is geweest in het 
vastleggen van de wijze waarop zij hun werk uitvoeren. In de afgelopen periode hebben zij 
alle cliëntdossiers van kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel getoetst en 
herstelacties uitgevoerd. Daarnaast hebben zij hun kwaliteitsmanagementsysteem verder 
geoptimaliseerd en daarmee ook de interne sturingsmogelijkheden. Inmiddels is het 
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verbetertraject afgerond en heeft de IGJ de WSS positief beoordeeld en is de aanwijzing 
ingetrokken.

In de publicatie van de IGJ staat het volgende:  “De William Schrikker Stichting heeft veel tijd 
en energie gestoken in het doorvoeren van verbeteringen. Zo was er op het moment van het 
toezicht ook volledig zicht op de jeugdigen en wanneer er acute veiligheidsrisico’s werden 
vastgesteld, zijn er direct passende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de William 
Schrikker Stichting laten zien welke verbetermaatregelen zijn doorgevoerd en hoe deze 
worden geïmplementeerd.”

De WSS geeft aan dat zij het belangrijk vinden om te benadrukken dat de veiligheid van 
onze cliënten altijd prioriteit heeft. Wij mogen van hen verwachten dat zij zich tot het uiterste 
inspannen om ervoor te zorgen dat alle kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, veilig 
kunnen opgroeien.

Traject Lariks
In een memo van 1 december 2020 hebben we een nadere toelichting gegeven over het 
traject dat wij met Lariks lopen. Twijnstra & Gudde zal als onafhankelijk extern bureau 
uitvoering geven aan de raadsmotie Lariks van juli 2020. Hierbij wordt de objectiviteit 
gewaarborgd in de beoordeling van de stappen die reeds door Lariks en de gemeente zijn 
genomen. Tevens zal deze partij de gemeente ondersteunen bij de verbetering van haar rol 
als opdrachtgever. De interim bestuurder-directeur Lariks en de teammanager Sociaal 
Domein zullen in de uitwisseling met de raad op 18 februari een presentatie geven over de 
stand van zaken van de opdracht op dat moment. Twijnstra & Gudde zal ook aanwezig zijn 
bij deze raadspresentatie en een toelichting geven op de rol die zij in dit traject innemen.
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