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Groot onderhoud Leusden Zuid
Groot onderhoud Leusden Zuid zuid
Afgelopen jaren is groot onderhoud aan riolering en wegen in het zuidelijk deel van Leusden 
Zuid uitgevoerd. Ook zijn delen van de riolering ontkoppeld van hemelwater. De Prinses 
Margrietlaan, de Prinses Christinalaan en een klein deel van de prinses Irenelaan zijn de 
laatste straten die nog opgepakt moeten worden in dit deelplan. Hierna is het onderhoud 
technisch op orde in dit deelgebied. 

Op dit moment vindt de voorbereiding van dit werk plaats. De uitvoering van de 
werkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van 2021. Deze planning past binnen 
het grootonderhoud programma IBOR. Financiering vindt plaats vanuit de 
onderhoudsbegrotingen en het GRP.

Gelijktijdig wordt regenwater afgekoppeld en middels een gescheiden stelsel afgevoerd. 
Particulieren worden gestimuleerd om hun huisaansluiting te laten afkoppelen. Aan het 
wegprofiel veranderd niets. Het asfalt wordt vervangen door klinkerverharding, 
overeenkomstig de reeds aangepakte straten in Leusden Zuid. Het aantal parkeerplaatsen 
blijft dus ook gelijk. De bestaande groenvoorzieningen blijven in tact of worden vervangen. 

Op dit moment wordt beoordeeld of de onderhoudswerkzaamheden aan de paden in het 
aangrenzende park in dit project mee te nemen. Dit om de werkzaamheden gecoördineerd 
uit te voeren, de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en de overlast voor 
omwonenden tot een minimum te beperken.  

De informatievoorziening en communicatie met de direct betrokkenen wordt binnenkort 
opgestart middels informatieavonden (coronaproof). Tijdens deze contactmomenten kunnen 
de eventuele kleine wensen ingebracht worden en zal uitleg worden gegeven over de 
werkvolgorde en werkmethode. Daarnaast zal via de gebruikelijke kanalen (website, KCC en 
sociale media) actuele informatie worden verstrekt. 

Groot onderhoud Leusden Zuid noord.
In het noordelijk gedeelte van Leusden Zuid moet ook nog een aantal straten worden 
aangepakt (zie bijlage). Voor dit gedeelte is de verkenningsfase gestart. In deze fase 
beoordelen we of er naast de groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering, ook 
andere beleidsterreinen willen/kunnen aansluiten. Dit om de integraliteit te bevorderen, 
zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te maken en de overlast voor bewoners te beperken. De 
technische voorbereiding van dit werk is voorzien in de 2e helft van 2021, waarna de 
uitvoering in de 1e helft van 2022 zal starten.

Fors aantal nieuwe bomen komend voorjaar
2020 was, naast de opkomst van Corona, ook een bewogen jaar voor de bomen. Een zeer 
hete en droge zomer, gevolgd door enkele zware zomerstormen, hebben ervoor gezorgd dat 
bomen deels zijn afgebroken of zelfs geheel zijn omgewaaid. 
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Vanwege de droogte hebben enkele bomen in augustus ook al hun blad afgestoten om 
uitdroging te voorkomen. Zonder schaduw van het blad, stonden deze bomen in het volle 
zonlicht en zijn deze hierdoor verbrand. 

Ook de voorgaande extreem hete zomers hebben impact gehad op bomen, waar dit enkele 
jaren later pas zichtbaar is geworden. Schimmels en bacteriën hebben verzwakte bomen 
aangetast, waardoor deze in een versnelt tempo minder vitaal zijn geworden. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn de monumentale iep nabij Vlasland-Haverland en de 3 waardevolle 
Beuken aan de Oude Rijksweg, die vanwege veiligheidsredenen gekapt moesten worden.

Bomen vervullen een belangrijke rol bij de klimaatadaptatie. Zij dragen o.a. bij aan het 
beperken van hittestress en het vasthouden van vocht in de bodem. Daarnaast zijn bomen 
onmisbaar van insecten en vogels als leef- en broedplaats. Daarom herplanten we waar 
mogelijk nieuwe, toekomstbestendige bomen. Bij de soortkeuze en groeiplaats houden we 
rekening met de boven- en ondergrondse ruimte en de te verwachte omvang van de bomen 
over ca 50 jaar.  

Verspreid door de gemeente worden daarom dit voorjaar ruim 100 stuks nieuwe bomen 
geplant. Dit betreft met name solitaire bomen in de wijken en waar mogelijk wordt de 
bomenstructuur in het buitengebied versterkt. Om te voorkomen dat er een monocultuur 
ontstaat waardoor bij nieuwe aantastingen door schimmels of insecten, zoals bijvoorbeeld de 
eiken processierups, overlast ontstaat wordt waar mogelijk een minder voorkomende 
boomsoort toegepast. Hierdoor houden we het totale bomenbestand afwisselend en zijn er 
gedurende het gehele jaar bijzondere kenmerken zichtbaar zoals bloem, vrucht, bladvorm en 
herfstkleur.

De Boomfeestdag vindt jaarlijks in het voorjaar plaats. Vanwege de Coronamaatregelen is 
de Boomfeestdag dit jaar verplaatst naar november. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen, kunnen komend najaar wederom nieuwe bomen worden geplant in het kader 
van de Boomfeestdag. 

Herinrichting Torenakkerweg
Eind 2019 is een voorstel tot herinrichting van de Torenakkerweg gepresenteerd tijdens een 
inloopbijeenkomst in de Marcuskerk. Zoals reeds vooraf aan uw raad was meegedeeld hield 
dit voorstel in dat de Torenakkerweg een ingrijpende gedaantewisseling zou ondergaan. 
Zo zou de asfaltverharding worden vervangen door klinkers. Ook zou deze weg worden 
omgevormd tot een volwaardig 30 km-gebied met gelijkwaardige kruisingen. Verder was het 
de bedoeling de vrijliggende fietspaden langs weerszijden van deze weg op heffen. En dat 
houdt in dat fietsers de verkeersluwe hoofdrijbaan met het autoverkeer moeten delen. 
Aangezien het aantal auto’s op deze weg relatief laag is, leek dit ons een verantwoorde 
optie. Deze aanpassing, die in lijn is met de Duurzaam-Veilig-aanpak kon ook rekenen op 
steun van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.
Het opheffen van deze fietspaden is geen doel op zich. Belangrijkste aanleiding is dat het 
langs de oostzijde gelegen fietspad telkens weer omhoog wordt gedrukt door de wortels van 
de langs deze weg staande bomen. En dat leidt tot verkeersonveilige situaties en extra 
beheerkosten.
Dit herinrichtingsplan bood ook kansen om (veel) meer groen terug te brengen. Ook biedt dit 
ruimte voor extra waterberging. Daarmee zou dit verkeersluwe gebied een groene en 
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klimaatadaptieve impuls krijgen. En hiermee konden dus ook andere groene en blauwe 
doelstellingen worden gerealiseerd.  

Tijdens de inloopbijeenkomst werd duidelijk dat met name het opheffen van de vrijliggende  
fietspaden voor diverse belangstellenden een stap te ver is. We hebben gemerkt dat die 
weerstand nog steeds (b)lijkt te leven. En we kunnen ons voorstellen dat het opheffen van 
deze fietspaden, met name door ouders van schoolgaande kinderen, gevoelsmatig als een 
verslechtering wordt gezien. Het is niet gelukt dit beeld in voldoende mate weg te nemen.
Verder is gebleken dat een grootschalige herinrichting de nodige kosten met zich 
meebrengt. Het verschil met het uitvoeren van regulier onderhoud is grofweg geraamd op 
een bedrag van 3 ton. 

In de loop van dit jaar wordt het Mobiliteitsplan ter vaststelling aan uw raad aangeboden. 
Aan de hand daarvan wordt vervolgens een uitvoeringsprogramma opgesteld dat ook door u 
moet worden vastgesteld. Op voorhand is duidelijk dat de beschikbare middelen niet 
toereikend zijn om alle (toekomstige) verkeerswensen te kunnen honoreren. En dat houdt 
dus in dat er prioriteiten gesteld moeten worden. 

Gelet op de financiële positie van onze gemeente vinden wij het niet verantwoord om de 
besluitvorming over de (her)inrichting van de Torenakkerweg buiten de prioriteitendiscussie 
met betrekking tot dit uitvoeringsprogramma te houden. Wij zijn van mening dat dit project 
meegenomen hoort te worden in de bredere discussie over het uitvoeringsprogramma. 

We willen de komende tijd gebruiken om een beter zicht te krijgen op de 
subsidiemogelijkheden voor het ‘ontstenen‘ en ‘vernatten’ van de Torenakkerweg om het 
eerder genoemde gat van 3 ton te verkleinen. Alles afwegende achten wij de tijd nog niet rijp 
voor een grootschalige herinrichting van deze weg. Het asfalt van de fietspaden en waar 
nodig van de hoofdrijbaan, zal in afwachting van de herinrichting worden onderhouden om 
de veiligheid te garanderen en het comfort voor de fietsers te verbeteren. 

Kruispunt Torenakkerweg - Asschatterweg
Directe aanleiding voor de voorgenomen herinrichting van de Torenakkerweg is de breed 
gedragen wens om iets te veranderen aan het met name door fietsers als onveilig ervaren  
kruispunt Torenakkerweg-Asschatterweg. Wij zijn van mening dat herinrichting van dit 
kruispunt niet langer op zich kan laten wachten. En daarom willen wij dit onderdeel wel op 
korte termijn aanpakken. De huidige onoverzichtelijke en onlogische aansluiting wordt 
omgebouwd naar een relatief eenvoudige gelijkwaardige T-aansluiting. En dat houdt in dat 
hier een klinkerplateau wordt aangelegd, waarbij alle 3 ‘poten’ een 30 km-status krijgen. 
Daarmee past dit nieuwe kruispunt beter in het omliggend verkeersysteem. Dit betekent wel 
dat de vrijliggende fietspaden langs de Torenakkerweg net voor de aansluiting met de 
Asschatterweg naar de hoofdrijbaan worden geleid. Datzelfde geldt voor de fietsers langs de 
Asschatterweg. Wij zijn ervan overtuigd dat de herinrichting van deze aansluiting de 
verkeersveiligheid ten goede zal komen.

Resumerend:
 het voorstel om de Torenakkerweg om te bouwen naar een volwaardig 30 km-gebied 

wordt ingetrokken;
 de langs deze weg gelegen vrijliggende fietspaden worden opgeknapt;
 het kruispunt Asschatterweg-Torenakkerweg wordt omgevormd tot een overzichtelijk 

gelijkwaardig T-kruispunt in de vorm van een klinkerplateau;

L258180 3



 hiervoor kunt u binnenkort een kredietaanvraag tegemoet zien;
 besluitvorming over de grootschalige herinrichting van de Torenakkerweg wordt 

opgeschort;
 dit herinrichtingsvoorstel wordt tzt opgenomen in het concept-uitvoeringsprogramma 

behorend bij het Mobiliteitsplan.
 de belangstellenden die op het in 2019 gepresenteerde voorstel hebben gereageerd 

worden geïnformeerd over de hiervoor genoemde punten.     

Herinrichting Burgemeester De Beaufortweg
In het kader van groot onderhoud wegen en riolering is de Burg. de Beaufortweg toe aan 
een herinrichting. Het gaat hier om een ingrijpende klus waarbij zowel de ondergrond als de 
bovengrond flink op de schop gaan. 

De vervanging van het hoofdriool biedt kansen om deze weg (gedeelte tussen de 
Hamersveldseweg en de Groen Zoom) een (geheel) ander aanzicht te geven. Uiteraard 
moet daarbij zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de functie van deze weg. Op 
dit moment is dit weggedeelte de hoofdaanrijroute voor (vracht)autoverkeer naar de 
Biezenkamp. Op deze voorrangsweg geldt een maximumsnelheid van 50 km-uur. 

Dit rechte wegvak kun je verkeerskundig gezien opknippen in 2 gedeelten, waarbij de 
overgang ter hoogte van de Berkenlaan/Princenhoflaan ligt. Wat ons betreft staan de functie 
en het karakter van het westelijk deel (tussen Groene Zoom en de Berkenlaan) niet ter 
discussie. Dit houdt in dat de maximum-snelheid niet wordt gewijzigd en dat de langs dit 
weggedeelte gelegen fietspaden worden gehandhaafd. Uiteraard is er wel ruimte voor het 
gedeeltelijk verleggen van de fietspaden en andere minder ingrijpende maatregelen. 

Het wegvak tussen de Berkenlaan en de Hamersveldseweg beschouwen wij als de 
contramal van het gedeelte van de Asschatterweg tussen de Biezenkamp en de 
Torenakkerweg. Op dit meest westelijk deel van de Asschatterweg, dat als 30 km-gebied is 
ingericht, is sprake van gezamenlijk gebruik van de rijbaan door (vracht)auto’s en 
fietsverkeer. En daar horen wij geen negatieve geluiden over. Verkeerskundig gezien 
functioneert dit gedeeld gebruik van de rijbaan goed.

Ons voorstel is ook het gedeelte Burg. De Beaufortweg tussen de Berkenlaan en de 
Hamersveldseweg als 30 km-gebied in te richten en ook hier de vrijliggende fietspaden op te 
heffen. 
Een bijkomende reden voor deze aanpassing is dat het huidige voet-fietspad pal voorlangs 
de woningen loopt, waardoor het voor bewoners soms lastig kan zijn om hun perceel op- af 
te rijden. Door de (brom)fietsers op de heringerichte rijbaan (met klinkers) te zetten wordt de 
situatie niet alleen overzichtelijker maar ontstaat ook ruimte voor de aanleg van bredere 
voetpaden en meer groen. Wij verwachten dat dit voorstel op instemming van het merendeel 
van de aanwonenden kan rekenen.

Op grond van de hiervoor genoemde argumenten willen wij de bewoners van de Burg. De 
Beaufortweg een schetsontwerp voorleggen waarin de hiervoor genoemde wijzigingen zijn 
opgenomen. Uiteraard wordt de gelegenheid geboden hierop te reageren. Naast de 
bewoners van de Burg. De Beaufortweg willen wij in ieder geval ook de Fietsersbond, de 
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winkeliersvereniging Biezenkamp en belangenbehartigers van ouderen en minder-validen 
een stem geven in dit proces.
Het spreekt voor zich dat uw raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze 
consultatie.

Kruispunt Burg. De Beaufortweg-Hamersveldseweg-Zwarteweg
Helaas moet worden vastgesteld dat de vormgeving van het kruispunt Burg. De Beaufortweg 
niet optimaal is. De ‘monding’ van de Burg. De Beaufortweg is te wijd vormgegeven 
waardoor hier met regelmaat onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties ontstaan. 
Een aanzienlijke verbetering kan worden bereikt door de aansluiting veel compacter vorm te 
geven. Hierdoor ontstaat een verkeerskundig herkenbare/begrijpelijke aansluiting. Voordeel 
daarvan is dat weggebruikers dan sneller kunnen inschatten welk gedrag er van hen 
verwacht wordt. Bovendien wordt het voor voetgangers makkelijker om hier over te steken. 
Ook dit onderdeel willen wij in het herinrichtingsplan voor de Burg. De Beaufortweg 
meenemen. 

Afronding project verduurzaming woningen boven winkelcentrum Hamershof
In 2019 en 2020 zijn 97 woningen boven winkelcentrum de Hamershof gerenoveerd en 
verduurzaamd naar nul-op-de-meter. Om de financiering van het project mogelijk te maken 
is in juli 2018 aan de VvE van bewoners van de Hamershof een gemeentegarantie verleend, 
nadat de zienswijze van de raad was gevraagd. Ook de provincie Utrecht heeft in 2018 
borgstelling verleend. 

Nu het project is afgerond resteert een budgetoverschrijding van € 238.500. De VvE heeft 
aangegeven voor dit bedrag geen aanvullende financiering en borgstelling nodig te hebben 
wanneer men het eigen deposito mag aanwenden. Het gaat om € 200.000 op een 
geblokkeerde bankrekening. Het tekort dat vervolgens overblijft lost de VvE zelf op. 
Op het deposito rust een pandrecht ten gunste van de provincie Utrecht en gemeente 
Leusden. De VvE heeft daarom aan beide overheden toestemming gevraagd om het 
pandrecht te laten vervallen zodat het deposito kan worden gebruikt om de aannemer te 
betalen. Op 9 februari hebben wij deze toestemming verleend en besloten dat de gemeente 
Leusden het pandrecht op het deposito van de VvE niet zal inroepen (L264786). Aangezien 
ook de provincie heeft toegestemd kan de VvE de € 200.000 gebruiken om de overschrijding 
te dekken. Het project komt hiermee na de bouwkundige oplevering ook financieel tot een 
afronding.

Bij de garantieverlening in 2018 is bedongen dat de VvE - naast het pandrecht op het 
deposito - een pandrecht op de servicekosten van de woningeigenaren aan de provincie en 
gemeente moet verlenen. Laatstgenoemd pandrecht kan structureel en zo lang als nodig is 
ten laste van de VvE worden uitgewonnen, en verschaft daarmee afdoende zekerheid aan 
beide overheden. Het laten vervallen van het pandrecht op het eenmalige depositobedrag 
heeft daardoor geen nadelige gevolgen voor de risicopositie. Met deze constructie hoeven 
bewoners niet rechtstreeks bij te dragen aan de kostenoverschrijding. 

Kunst op de Kast
In de directe omgeving van het nieuwe AFAS-complex staan vijf kasten van 
verkeersregelinstallaties. In die kasten bevinden zich de automaten die de verkeerslichten 
aansturen. Op de kasten staat ontsierende graffiti, en dat past niet bij de uitstraling van onze 
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gemeente en deze omgeving in het bijzonder. AFAS, Atelier Route Leusden en de gemeente 
hebben de handen ineen geslagen om hier een creatieve oplossing voor te vinden. Op de 
kasten zal kunst worden geschilderd door jonge talentvolle kunstenaars die bij Atelier Route 
Leusden zijn aangesloten. AFAS betaalt de kosten van het aanbrengen van de 
kunstuitingen, Atelier Route Leusden zorgt voor de kunst en de gemeente stelt de kasten ter 
beschikking. De verwachting is dat eind maart of begin april kan worden gestart met het 
aanbrengen van de kunst.

Aanpak halverharde paden
Medio april 2021 worden, in het kader van groot onderhoud, alle half verharde paden in de 
gemeente onder handen genomen. 
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van begroeiing en aanvulling van materiaal. 
Na uitvoering van deze werkzaamheden zijn de paden weer breder, minder nat en vlakker, 
waardoor beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker. 
Naar verwachting heeft de aannemer 3 weken de tijd nodig om de werkzaamheden uit te 
voeren.

VRI Burg. Van der Postlaan- Kooikersgracht- Cohenpad
Tijdens de Informatieronde van 21 januari 2021 is aandacht gevraagd voor de 
verkeersveiligheid op de oversteek voor langzaam verkeer op de Burg. Van der Postlaan. 
Directe aanleiding hiervoor is de voorgenomen tijdelijke verhuizing van de scholen die in het 
nog te bouwen IKC Groenhouten gehuisvest worden. Na de sloop van de huidige 
schoolgebouwen moeten de leerlingen van deze scholen tijdelijk verkassen naar het 
voormalige schoolgebouw van “De Holm”. En dat betekent dat diverse leerlingen de Burg. 
van der Postlaan moeten oversteken.

Vorig jaar is aan de gemeenteraad meegedeeld dat de vri die bij deze oversteek staat niet 
vervangen wordt. We zullen ons echter wel inspannen om deze vri in bedrijf te houden tot 
het moment waarop IKC Groenhouten in gebruik wordt genomen. Vanzelfsprekend zullen wij 
in overleg met de schoolleiding proberen deze vri het best tot zijn recht te laten komen en zo 
nodig aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Onderwijshuisvesting
De realisatie van het integraal plan onderwijshuisvesting Leusden  “SIHPL”
De realisatie van het integraal plan onderwijshuisvesting, SIHPL, verloopt geheel 
voorspoedig en volgens plan. 2021 wordt daarmee een belangrijk jaar voor de renovatie van 
Montessorischool ’t Ronde, de uitbreiding van Atria en de start van IKC Groenhouten.

Montessorischool ’t Ronde
De realisatie loopt volgens plan. De oplevering is gepland op 1 juli 2021. Direct na het einde 
van het schooljaar, 16 juli 2021, wordt het gebouw in gebruik genomen. 

Multi Functioneel Centrum MFC Atria
Een aantal omwonenden heeft bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning. Dit bezwaar is 
door de gemeente ongegrond verklaard en de vergunning blijft gehandhaafd. Na goed 
overleg hebben de omwonenden aangegeven geen beroepsprocedure te starten. De 
bouwvergunning is daarmee onherroepelijk en de opdracht tot realisatie is in januari 
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gegeven. Met de realisatie op locatie is gestart. De uitbreiding kan naar verwachting na 16 
april a.s. in gebruik worden genomen
Met omwonenden wordt overleg gevoerd over de inrichting van een groenstrook en thema’s 
rond overlast gevende zaken.

Integraal Kind Centrum Groenhouten
De realisatie van het nieuwe IKC Groenhouten vindt plaats in de gebiedsontwikkeling op de 
locatie van de huidige onderwijsgebouwen van De Hobbit en Het Kompas.  Voila is de 
bouwheer voor het nieuwe kind-centrum waarin De Hobbit, Het Kompas en kinderopvang 
gehuisvest gaan worden. De Gemeente Leusden realiseert de bestemmingsplanprocedure 
en de aanleg van het openbare gebied.

Op 4 februari zijn de kredieten voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling en het IKC door 
de gemeenteraad goedgekeurd.
De scholen spreken met de ouders over de bereikbaarheid van de tijdelijke huisvesting en 
de verkeersveiligheid op de route. Er zijn over deze onderwerpen geen knelpunten gemeld.
Het voornemen is om de Hobbit al in juli te slopen moet iets worden opgeschoven om aan 
de wettelijke voorzieningen voor flora en fauna te kunnen voldoen. De planning is nu om in 
de eerste week van september de Hobbit te slopen en aansluitend te starten met de 
bouwwerkzaamheden.

Planning tijdelijke huisvesting voor onderwijs
De leerlingen van ’t Ronde maken tot de zomer van 2021 gebruik van het voormalige 
gebouw van De Holm. Aan het einde van het schooljaar na 16 juli 2021 wordt het 
gerenoveerde gebouw van ’t Ronde weer in gebruik genomen.
In het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen van de bovenbouw van De Hobbit en Het 
Kompas het gebouw van De Holm gebruiken tot het IKC Groenhouten is gerealiseerd.
De onderbouw van deze beide scholen wordt gedurende de realisatie van IKC Groenhouten 
in Het Kompas opgevangen.

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen voor inwoners, RRE en 
RREW
Zoals we u in de RIB begin 2020 meedeelden hebben we € 120.000 toegekend gekregen uit 
de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) -regeling voor (kleine) energiebesparende 
maatregelen. Deze regeling is alleen beschikbaar voor huiseigenaren en hiermee bieden we 
1.350 woningeigenaren in Leusden een bedrag aan van € 65- aan (kleine) 
energiebesparende maatregelen in en rondom het huis. Op dit moment hebben ruim 600 
woningeigenaren gebruik gemaakt van dit aanbod. De mogelijkheid om gebruik te maken 
van de regeling is ivm corona verlengd tot eind 2021. In de komende periode volgen nog 
promotieacties om te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners gebruik van de regeling maken.

Vanuit de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor het feit dat huurders geen gebruik 
konden maken van de RRE-regeling. Mede hierom is in november 2020 een aanvraag 
gedaan op het vervolg op deze regeling, de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW). Er is op deze regeling kritiek geweest omdat deze RRE-subsidie niet gebruikt kon 
worden door huurders. Vanuit het BZK is als vervolg op de RRE-subsidie daarom een 
nieuwe regeling open gegaan. De RREW-subsidie. De RREW-regeling is niet alleen voor 
huiseigenaren maar ook voor huurders. De aanvraag is in overleg met de WSL opgesteld. In 
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dit vervolg willen we naast 720 woningeigenaren ook 1080 huurders energiebesparende 
maatregelen aanbieden. Hiervoor is € 180.000 aangevraagd. Eind maart is bekend of deze 
aanvraag gehonoreerd wordt.

Vervolg op de Transitievisie Warmte in de wijkaanpakken 
Buurtteam Rozendaal 
In de wijk Rozendaal wordt door een buurtteam van bewoners gewerkt aan een buurtplan 
met menukaart voor de verduurzaming van de wijk en de woningen. Stichting Buurkracht 
geeft ondersteuning aan dit proces. Om te zorgen dat het onderwerp leeft in de buurt worden 
verschillende activiteiten ondernomen door het buurtteam, zoals een webinar over de 
technische mogelijkheden om van het gas af te gaan en een online bewonersavond over het 
financieren van de woningverduurzaming. Het buurtteam heeft parallel aan het proces om 
het buurtplan op te stellen twee inkoopacties in voorbereiding waarmee bewoners al heel 
concreet aan de slag kunnen met stapsgewijze woningverbetering. Als het buurtplan af is 
wordt samen met de wijkbewoners verder gewerkt aan het aanbieden van de beoogde 
woningverduurzaming in verschillende varianten zoals stap-voor-stap, in-één-keer met eigen 
financiering en in-één-keer als een gebouwgebonden duurzaamheidsdienst. Aan De Groene 
Belevenis is een opdracht verleend om op basis van de Buurkracht aanpak een draaiboek 
voor de participatie in de wijkaanpak op te stellen. Hiermee spitsen we de aanpak van 
Stichting Buurkracht toe op de situatie in Leusden, waar in de Transitievisie Warmte al een 
duidelijke richting ter voorbereiding op een toekomst zonder gebruik van aardgas is uitgezet. 

Gebouwgebonden duurzaamheidsdienst
Samen met de Economic Board Utrecht en de regiogemeenten werken we al een aantal jaar 
aan de ontwikkeling van een model voor gebouwgebonden financiering van 
woningverduurzaming. De meest kansrijke vorm hiervoor is een zogenaamde 
"gebouwgebonden duurzaamheidsdienst". Dit houdt in dat een dienstverlener een langjarig 
contract aangaat met een particuliere woningeigenaar. De dienstverlener voert vervolgens 
de verduurzamingsmaatregelen aan de woning uit, onderhoudt deze, zorgt voor vervanging 
bij einde levensduur van apparaten en geeft garanties over de energieprestaties en monitort 
deze. In ruil voor de inzet krijgt de dienstverlener een vaste vergoeding per maand. Deze 
wederzijdse contractuele verplichting wordt aan de woning verbonden, waardoor rechten en 
plichten bij overdracht van de woning aan een andere eigenaar, ook overgaan naar de 
nieuwe eigenaar. De gemeente Amersfoort is in de laatste fase van de selectie van een 
dienstverlener die dit in een pilot van circa 10 woningen gaat uittesten. De werkprogramma's 
van de Economic Board Utrecht zijn per 1 januari ondergebracht bij ROM Utrecht. ROM 
Utrecht werkt aan een opschalingsmodel voor de Objectgebonden duurzaamheidsdienst 
waarmee dienstverleners die voldoen aan een set eisen en zich conformeren aan 
uitgangspunten en richtlijnen volgens dit model woningverduurzaming kunnen bieden. Eén 
van de richtlijnen is dat de aangeboden woningverduurzaming past in de gemeentelijke 
transitievisie. Deze volgende fase willen we in Leusden beschikbaar maken in het kader van 
de wijkplannen, in ieder geval in Rozendaal en in het ontzorgingsexperiment dat we met de 
Bouwagenda uitvoeren, en zo mogelijk vervolgens doorgroeiend naar een aanbod waar alle 
Leusdense woningeigenaren gebruik van kunnen maken. Voor de eerste fase is een 
publieke garantstelling nodig, omdat het model nog nieuw is en een marktconforme bancaire 
financiering voor de dienstverlener tot een hoge rente zou leiden (en dus hogere kosten voor 
de inwoners). Naar mate het instrument verder uitontwikkeld is en er meer ervaring mee is, 
zal de benodigde publieke garantstelling afnemen, met als eindbeeld een volledig 
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marktgedragen constructie. Voor de publieke garantstelling onderzoeken we nog in welke 
vorm en voor welke bedragen dit nodig is en welke rol de provincie hierin kan nemen. 
Hierover informeren we u nog alvorens een eventueel voorstel te doen.

Experiment Ontzorging woningeigenaren
In december informeerden we u over de selectie van de gemeente Leusden om mee te doen 
met een project om woningeigenaren vergaand te ontzorgen bij de woningverduurzaming. 
Met deze selectie stelde het ministerie van BZK een bijdrage beschikbaar om het experiment 
uit te laten voeren en de gemeentelijke inbreng in het project te realiseren. Deze bijdrage is 
voor de project- en proceskosten en niet als investeringsbijdrage aan woningeigenaren. Wel 
is het project gericht op het creëren van betere condities voor de woningeigenaren om de 
investeringen te doen, door schaalvoordelen het maken van optimale keuzes en het 
ontwikkelen van financieringsarrangementen. Inmiddels is de subsidiebeschikking voor de 
projectuitvoering verleend en is de procedure om met deze rijksbijdrage een projectleider te 
werven gestart. De projectleider zal gedurende drie jaar zowel dit project trekken als de uitrol 
van de wijkplannen in de overige wijken oppakken. Dit project zal voor een fors deel door 
een consortium van partijen worden uitgevoerd die in vier gemeenten op een vergelijkbare 
manier aan de slag gaan. Doel is om zo veel mogelijk te leren hoe woningeigenaren 
technisch, financieel en organisatorisch ontzorgd kunnen worden bij het stapsgewijs of in 
één keer verduurzamen en toekomstbestendig maken van de woning. ROM Utrecht is één 
van de consortiumpartners en richt zich binnen het consortium op het toepasbaar maken van 
de eerder genoemde gebouwgebonden duurzaamheidsdienst. De verschillende onderdelen 
van het project in Leusden vinden in principe plaats in één (nog te kiezen) wijk, de 
leerervaringen komen uiteraard wel beschikbaar voor andere wijken in Leusden en in andere 
gemeenten. Met deze selectie realiseren we een versnelling in de energietransitie doordat er 
enerzijds één wijk in een intensief proces naar voren wordt gehaald en anderzijds extra 
formatieruimte is voor de opstart van de wijkaanpak in andere wijken. 

Sociaal Domein
Terugkoppeling vraag hersteloperatie toeslagenaffaire 
In de uitwisseling op 18 februari is een vraag gesteld over de inzet van social media om 
mensen op te roepen zich aan te melden wanneer zij gedupeerden zijn van de 
kinderopvangtoeslagaffaire en de mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente. Terecht 
werd opgemerkt dat nog onduidelijk is hoeveel gedupeerden er landelijk zijn en hoeveel van 
hen nu in beeld is.  

Vanaf januari is de lokale structuur ingericht waarop vragen van gedupeerden kunnen 
worden opgepakt. In januari is de oproep tot melden en de mogelijkheden voor hulp vanuit 
de gemeente gedaan via de website. 

Eind februari heeft de gemeente toegang gekregen tot de gegevens van de gedupeerden die 
zich hebben gemeld bij de belastingdienst. Zij worden benaderd met de vraag wat de 
gemeente kan betekenen in hun situatie.  

Aanmelden voor de hersteloperatie bij de belastingdienst kan tot 1 januari 2024. Op korte 
termijn wordt de oproep tot melden en de hulpmogelijkheden kracht bijgezet met social 
media. Gezien de aanmeldingstermijn zijn er mogelijkheden om deze boodschap periodiek 
ter herhalen en middels andere kanalen (sociale partners) te blijven speuren naar 
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gedupeerden. 

Besteding van het ongebruikt budget 2020 Fonds Samenlevingsinitiatieven (FSI).
Gezien de motie van 9 juli 2020 van de raad met het verzoek: ”Help de Leusdense 
verenigingen de coronacrisis door”, de vragen van de fractie van de VVD op 27 november 
2020 over het niet uitgegeven budget van het FSI in 2020 en het verzoek van de leden 
Toetsingscommissie FSI, heeft het college besloten om het overgebleven budget FSI in te 
zetten voor amateurverenigingen in Leusden die het financieel zwaar hebben door de 
opgelegde coronamaatregelen. Het gaat om een bedrag van € 36.800,-. Wij gaan in overleg 
met de verenigingen om van hen te horen waarmee wij hen het beste kunnen ondersteunen 
zodat het geld zo doelmatig mogelijk wordt uitgegeven. 

In het fonds wordt, naast de jaarlijkse storting van € 100.000 en de  overheveling naar 2021 
van € 50.000, een bedrag van € 28.200,- gereserveerd voor uitgestelde activiteiten in 2021. 
De Toetsingscommissie Fonds Samenlevingsinitiatieven heeft in 2021 opdracht gekregen 
ruimhartig om te gaan met de verzoeken van Leusdense maatschappelijke organisaties 
gedurende de coronacrisis. Ook is vanuit verschillende communicatiekanalen extra aandacht 
geschonken aan de mogelijkheden die het fonds kan bieden voor Leusdense verenigingen in 
financiële nood.  

Financiële draagkracht huishoudelijke hulp
Zoals we u al eerder, direct na het nemen van dit besluit, hebben laten weten zullen wij 
vanaf 1 april een dringend beroep op financieel draagkrachtige inwoners doen om op eigen 
kosten huishoudelijke hulp in te schakelen. Daarmee willen wij de Wmo-voorziening voor 
Leusden betaalbaar te houden. Met het besluit geven we Lariks de opdracht om het eigen 
(draag)kracht en zelfredzaamheidscriterium uit de verordening en beleidsregels Wmo 
verscherpt toe te passen.

Bij deze nemen we u graag nog verder mee in de achtergrond van dit besluit en de manier 
waarop we dit zullen gaan uitvoeren.

Achtergrond
We zien de aanvragen en toekenningen voor huishoudelijke hulp binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) fors toenemen*. Dat komt voor een groot deel door 
de gelijkgetrokken eigen bijdrage, met als gevolg dat inwoners die voorheen de 
huishoudelijke hulp zelf betaalden nu een beroep doen op de Wmo. Iedereen die via de 
Wmo huishoudelijke hulp krijgt, betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Dat bedrag was voor 
2019 inkomensafhankelijk, maar is nu een standaard abonnementstarief van 19 euro per 
maand. De uitgaven zijn sindsdien met ruim 700.000 euro gestegen. De gemeente kan niet 
voor iedere oudere de schoonmaakster betalen. Het leidt onvermijdelijk tot bezuinigingen die 
juist de mensen raken die de hulp het hardste nodig hebben. 

Vier op de tien aanvragers is naar schatting financieel draagkrachtig genoeg om zelf iemand 
te betalen om het huis schoon te maken en is ook goed in staat om die hulp zonder de 
gemeente te regelen. Met deze mensen gaat Lariks het gesprek aan om, in redelijkheid, 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Manier van uitvoering
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Van wie we overduidelijk weten dat ze draagkrachtig genoeg zijn, kan Lariks de aanvraag 
afwijzen. Dit gaat dan gepaard met een zorgvuldig onderzoek en motivering. Aanvragers  
kunnen hulp krijgen bij het vinden van een geschikte aanbieder voor eigen rekening**. Het 
gaat hier dus om het strikter toepassen van het bestaande beleid, welke is vastgesteld door 
de gemeenteraad. Met het laten meewegen van de financiële mogelijkheden van inwoners 
zoekt de gemeente noodgedwongen de grenzen op. Dit is in lijn met de oproep en 
voorgestelde maatregelen van onze koepelorganisatie de VNG om meer recht te doen aan 
de financiële zelfredzaamheid van mensen. Daarmee zullen uiteindelijk minder aanvragen 
voor hulp bij het huishouden worden toegekend waardoor deze ondersteuning beschikbaar 
blijft voor mensen die dit zo hard nodig hebben. Deze beslissing wordt gesteund door de 
Participatieraad Leusden en de Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden. 

Deze werkwijze zal per 1 april worden toegepast. Dit geeft ons de tijd om iedereen goed de 
informeren en Lariks de tijd om de aangescherpte toepassing te borgen in de organisatie 
(werkinstructies, capaciteit). Met Lariks is afgesproken om deze toepassing te zien als proef 
en na 6 maanden de benodigde extra inzet af te wegen tegen de opbrengsten. Daarnaast 
zullen we samen met Lariks de consequenties van deze toepassing blijven monitoren en bij 
substantiële toename van bezwaren en/of benodigde inzet hier gepaste actie op 
ondernemen.

* Toelichting op de cijfers in Q&A
 Wat is precies de stijging?

Er is sprake van een 8,5% stijging in de voorziening AV + HH1 + HH2: de cijfers van 
januari 2019 zijn afgezet tegen die van december 2019. In de eerste maanden van 
2020 is de stijging 9,3%.

 Valt dat niet erg mee?
We zien over 2020 een stijging van 25% in het aantal toekenningen algemene 
voorziening HH. Dit is het aantal geïndiceerde mensen in de algemene voorziening 
eind 2020 (333) afgezet tegen januari 2020 (267). In 2019 betaalde de cliënt daar 
nog de helft aan mee (€ 12,50). De gemeente betaalde toen € 13,30. In 2020 is het 
meebetalen gemaximaliseerd op € 19,- per maand. De gemeente betaalt nu dus 
gemiddeld 250 euro per maand per cliënt.

 Hoeveel inwoners ontvingen huishoudelijke hulp vorig jaar? 
Unieke cliënten: 602, lopende indicaties: 588 in een maand (aantal) 333 AV,  55 HH2 
en 200 HH1.

 Hoeveel bedroeg het tekort vorig jaar op de begroting? En dit jaar?
Vorig jaar hebben we 3,5 ton moeten bijplussen. Dit jaar komen we waarschijnlijk wel 
uit, maar volgend jaar naar verwachting niet meer.

 Hoeveel geld besparen we met deze maatregel?
Dat is heel lastig om aan te geven. We halen hier namelijk niet meteen per 1 april 
een besparing mee binnen. In de praktijk zal deze aanpak betekenen dat er de 
komende periode minder mensen in aanmerking gaan komen voor een nieuwe,- en 
herbeschikking HH (met name de AV). Maar dat geldt dus niet voor iedereen en 
daarnaast zorgt deze aanpak ook voor meer uitvoeringskosten bij Lariks.
We schatten voor de komende 3 jaar (want tot zo lang lopen de beschikkingen) dat 
ongeveer 4 op de 10 aanvragers van de AV aantoonbaar financieel draagkrachtig 
genoeg is, daarmee is het potentieel onder de huidige populatie ongeveer 4 ton per 
jaar (133 personen x 250 euro x 12 maanden). Daarnaast kunnen we op deze manier 
ook de nieuwe aanwas remmen. Dit kost ons wel extra capaciteit van Lariks 
medewerkers. 
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NB: Met deze maatregel willen wij dus niet zozeer bezuinigen; maar vooral de 
huidige groei stoppen zodat deze ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die 
dit zo hard nodig hebben.

**Toelichting op de werkwijze in Q&A
 Hoe onderzoekt de gemeente de financiële draagkracht van een aanvrager?

In het gesprek met de cliënt gaat Lariks na of de aanvrager zelf in een oplossing kan 
voorzien. Daarbij komt de financiële zelfredzaamheid aan de orde. Financiële 
zelfredzaamheid valt met andere woorden ook onder dit oplossend vermogen. Lariks 
gebruikt hiervoor een vragenlijst en hanteert een draagkrachtnorm van minimaal 
150% van het sociaal minimum (netto). Met het onderzoek, waarbij ook wordt 
gekeken naar andere (zorg)kosten die de cliënt heeft (NIBUD normen), kan een 
beeld worden gegeven van de algehele (ook financiële) situatie van een cliënt.

 Moet de cliënt ook zijn inkomensgegevens laten zien?
In principe wel, maar pas als deze aan heeft gegeven draagkrachtig te zijn en/of het 
eerder zelf te hebben betaald en deze nog steeds in aanmerking wenst te komen 
voor een voorziening vragen wij dit van onze cliënten. Indien zij dat niet willen, hoeft 
het niet; maar dan kunnen wij het onderzoek niet goed doen en blijven wij bij onze 
stellingname dat zij het zelf kunnen en wordt het besluit een afwijzing.

 Gaat de gemeente ook voor andere Wmo voorzieningen een beroep doen op 
financiële draagkracht?
Dat doen we nu ook al (kleine aanpassingen aan woningen zijn of algemeen 
gebruikelijk of worden pas vergoed als het niet voorzienbaar was en meer dan 2000 
euro betreft), we sluiten niet uit dat we genoodzaakt zijn dat in de toekomst ook zo 
voor de hulpmiddelen te gaan doen. 

 Hoe gaat de gemeente om met eerder toegekende beschikkingen?
Die blijven gewoon staan, bij herbeschikkingen zal het wel worden gevraagd. 

 Ontstaan er wachtlijsten? 
Nee, we hanteren, in tegenstelling tot andere gemeenten (zoals Amsterdam) geen 
financieel plafond. 

 Wat kan een inwoner doen als de aanvraag geweigerd wordt? 
De aanvrager kan bezwaar maken tegen een negatieve beschikking.

 Hoeveel gaat een inwoner dan gemiddeld genomen aan huishoudelijke hulp per 
maand betalen? 
Gemiddeld ongeveer 132 euro per maand: inwoners kunnen het zelf namelijk 
goedkoper organiseren.

 Mag de gemeente een aanvraag afwijzen op basis van inkomen? 
We mogen inkomens van mensen niet vooraf checken, maar we moeten wel 
beoordelen of iemand zelf een oplossing voor zijn probleem heeft. Het zelf betalen 
van de huishoudelijke hulp is een voordehand liggende oplossing (VNG).

 Zijn er al bezuinigingen doorgevoerd als gevolg van de stijgende kosten? 
Nog niet, maar is onvermijdelijk als de kosten blijven stijgen

Voortgang toezeggingen BSA en apparaatskosten jeugd
Naar aanleiding van de uitwisseling over kostenbesparingsopgave in het sociaal domein is 
toegezegd om de inzichten rond de ‘maatregel’ met betrekking tot de vijfentwintig duurste 
casussen te verwerken in de rapportage over de Samenwerking Breed Spectrumaanbieders 
(BSA) Jeugdzorg die deels regionaal zal worden voorbereid. Bij nader inzien is het 
praktischer om de toezegging te verwerken in de lokale monitor/raadsrapportage die in het 
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tweede kwartaal aan de raad zal worden aangeboden. Het college zal dit op deze wijze 
voorbereiden.  

De BSA aanbieders maken grote stappen in het kader van hun onderlinge samenwerking én 
de samenwerking met gemeenten in de toegang en toeleiding. Tijdens een digitale 
informatieavond voor raadsleden uit de Regio Amersfoort kunt u worden bijgepraat over de 
vorderingen. Het bijeenbrengen van data – waaruit relevante sturingsinformatie te verkrijgen 
is – en het rapporteren aan gemeenten lukt niet vóór zomer. Wij doen er alles aan om 
invulling te geven aan de aangenomen motie [om tweemaal per jaar te rapporteren]. U 
ontvangt de rapportage in de zomer van 2021. 

De schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de vragen apparaatskosten jeugdzorg 
(kosten eigen organisatie en in de keten) worden zijn mondeling behandeld tijdens de 
behandeling van de A-stukken in januari. Toegezegd is om de vragen zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden. Wij doen er alles aan om dat in maart af te ronden.
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