
5566 1

Raadsinformatiebrief
 2022-05

Rapportage discriminatieklachten 2021
Gemeente Leusden heeft een dienstverleningsovereenkomst met Art. 1 Midden Nederland 
(Art.1). Art.1 is het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor 
inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht. Gemeenten zijn verplicht om 
inwoners te ondersteunen wanneer zij zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen. 
Inwoners kunnen bij Art.1 terecht voor informatie en advies, zij registreert het aantal 
meldingen en neemt de klacht in behandeling. 

Art. 1 heeft gerapporteerd over het aantal geregistreerde discriminatieklachten over 
ervaringen van Leusdense inwoners en incidenten die zich afspeelden in de gemeente 
Leusden in 2021. Hier kan overlap in zitten. In 2021 zijn er 17 klachten geregistreerd, 
waarvan 10 meldingen door Leusdense inwoners en 7 meldingen over een incident in de 
gemeente Leusden. Als we kijken naar de meldingen in 2021 zien we dat de meldingen op 
verschillende discriminatiegronden betrekking hadden: herkomst/huidskleur (5), niet-
wettelijke gronden (6), geslacht (4), handicap/chronische ziekte (2). Bij de meeste meldingen 
ging het om omstreden behandeling (13), gevolgd door vijandige bejegening (4) en geweld 
(2). Bij het behandelen van een melding kijkt Art. 1 samen met de melder welke acties 
wenselijk én haalbaar zijn. Dit hangt sterk af van het type klacht en de wensen en 
verwachtingen van de melder. Art. 1 gaat bij de behandeling van de klachten uit van de 
beleving van de melder. In 2021 is vijf keer informatie en advies gegeven, vier meldingen 
zijn enkel geregistreerd, en één melder is doorverwezen. 

In voorgaande jaren was het aantal geregistreerde meldingen 12 (2020), 6 (2019). In 2017 
en 2018 werd er anders gemeten. Meldingen over gebeurtenissen in Leusden door niet-
Leusdense inwoners werden toen niet meegenomen, en vice versa. Daardoor is het lastig te 
vergelijken. Provinciaal gezien heeft er juist een daling plaatsgevonden ten opzichte van 
2020. Dat verschil heeft te maken met de bulkmelding uit 2020 van een discutabel 
carnavalslied van Radio 10. Het is niet met zekerheid te zeggen waarom het aantal 
meldingen in Leusden wel is gestegen. Mogelijk heeft het coronatoegangsbewijs en het 
gevoel van vaccinatiedwang een rol gespeeld (hier zijn een aantal meldingen over 
binnengekomen). Daarnaast is Artikel 1 MN een dagdeel naar de Hamershof afgereisd voor 
meer naamsbekendheid, dit zou de stijging ook deels kunnen verklaren.

De Groene Belevenis, resultaten 2021
Stichting De Groene Belevenis (DGB) zet zich in voor een groene, gezonde en duurzame 
leefomgeving. De organisatie werkt via educatie, communicatie en participatie aan een 
duurzame basishouding bij kinderen en stimuleert een duurzame leefstijl bij volwassenen. 
DGB heeft de koers bepaald in haar beleidsplan 2020-2025. In 2021 gaf DGB invulling aan 
haar doelen met 6 medewerkers (3,7 fte), 5 vrijwillige bestuursleden en ± 6.350 uur aan 
vrijwilligersondersteuning (60 vrijwilligers). 

In het jaarverslag 2021 is een rapportage opgenomen van de inhoudelijke en financiële 
resultaten. Algemeen beeld is dat DGB, ondanks de landelijke coronamaatregelen, de 
meeste activiteiten uit de subsidie overeenkomst heeft kunnen uitvoeren. 

https://art1middennederland.nl/
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In 2021 is het aantal beoogde contactmomenten met de Leusdense basisschool leerlingen 
(minimaal 5000 per jaar) behaald. De stichting heeft zich ingespannen, om waar lessen 
geannuleerd moesten worden, alternatieven aan te bieden, zoals ‘De Buitenschool’ en online 
materiaal / informatie. 

Het werken in de struintuin door de vrijwilligers ging door en het aantal contactmomenten in 
de struintuin is gerealiseerd. Er zijn in 2021 werkzaamheden verricht om onderdelen in de 
tuin te vernieuwen. Tevens is in 2021 een vrijwilligersraad opgericht.

Er werden 12 duurzame initiatieven uit de samenleving ondersteund met een bijdrage uit het 
Fonds Duurzame Initiatieven. Daarnaast heeft bij 7 initiatieven ondersteuning 
plaatsgevonden. De Groene Pagina in de Leusder Krant is 12 maal gevuld en de website 
van De Groene Belevenis is vernieuwd.

DGB heeft € 104.500 aan inkomsten behaald uit diverse projecten, zoals ‘Groen doet goed’, 
het energieloket en de samenwerking met Kiwanis Leusden. In financieel opzicht heeft DGB 
in 2021 een licht negatief resultaat behaald van € 9.807, wat is gedekt uit de reserve van 
DGB. 

Het beeld voor 2022 is dat DGB op koers ligt om de resultaten uit de subsidie overeenkomst 
te behalen. Monitoring vindt plaats via de kwartaalrapportages. Dit wordt besproken tijdens 
het bestuurlijk overleg tussen DGB en gemeente. 

DGB heeft de raad uitgenodigd voor een excursie op 1 oktober om kennis te maken. 

Regionaal convenant duurzaam bouwen
Door Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Utrecht en een vertegenwoordiging 
van gemeenten, bouwpartijen, woningcorporaties, waterschappen en projectontwikkelaars is 
het initiatief genomen tot een Convenant duurzaam bouwen. Hierin zijn stevige ambities 
neergelegd op het vlak van onder meer circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie 
en energieverbruik. Het convenant heeft als doel een (zo) gelijk (mogelijk) speelveld voor 
alle betrokkenen bij de bouw en daarmee voorspelbaarheid van de eisen/wensen op het 
brede gebied van duurzaamheid. Hiermee is voor iedereen in een vroeg stadium van 
planvorming helder waaraan plannen moeten voldoen en kan hierop worden ingespeeld. Dit 
scheelt tijd en geld voor alle partijen. 

Het convenant gaat uit van drie ambitieniveaus. Het is aan de gemeente daarin (al dan niet 
per onderwerp) een keuze te maken. Het niveau van de thema’s waar we als gemeente 
beleid voor hebben ligt tussen het basis- en middenniveau.

Voor Klimaatadaptatie verwijst het convenant duurzaam bouwen naar een eerder gesloten 
mede door Leusden ondertekend convenant over dit onderwerp. Voor Groen wordt 
aangesloten bij het convenant over Groen Groeit Mee. Voor circulair bouwen hebben we 
geen vastgesteld beleid. Voor mobiliteit worden laadvoorzieningen voor elektrische auto’s 
met de mogelijkheid van netuitwisseling (zogenaamd bidirectioneel laden) de standaard.
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Het aansluiten bij het convenant heeft meerdere voordelen: overheden en marktpartijen 
onderschrijven de noodzaak tot bovenwettelijke duurzaamheidsambities en willen dit in 
praktijk realiseren. Dit scheelt discussies op projectniveau.

Het college heeft daarom besloten het convenant te ondertekenen.

Energiedag 15 oktober in De Til
Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseert het Leusdense energieloket IkWilWatt, 
samen met lokale partners, opnieuw een middag over energiezuinig wonen. 

Kom zaterdag 15 oktober van 13.00 tot 16.30 uur naar De Til voor de Middag Energiezuinig 
Wonen. U kunt kennis opdoen of juist delen over het verduurzamen van uw woning. De 
middag start met een energiemarkt met onder andere kramen van energiewerkgroep COOL, 
de Leusdense energiecoöperatie DEEL, de energiegidsen van IkWilWatt, de gemeente en 
de Woningstichting Leusden. Ook is er informatie van verschillende leveranciers aanwezig 
met mogelijk enkele demomodellen. Binnen worden korte presentaties gegeven, 
bijvoorbeeld over de (hybride) warmtepomp, collectieve inkoopacties en ondersteuning die u 
als bewoners kunt krijgen. 

Bij diverse tafels kunt u in gesprek, ontvang handige tips om uw energieverbruik te verlagen 
of ga in gesprek met een energie adviseur over een stappenplan voor uw woning. Huurders 
kunnen hun vragen stellen aan de aanwezige Woningstichting Leusden. Ook kan iedereen 
die nog niet eerder deelgenomen heeft aan de actie voor gratis energiebesparende 
producten, een energiedisplay krijgen. Het display geeft het actuele energiegebruik weer 
voor gas en elektriciteit. Ook kunt u het gebruik van de afgelopen periode weergeven. Zo 
kunt u gemakkelijk in de gaten houden of u binnen budget blijft. Het display is een handzaam 
apparaatje en wordt verbonden met de slimme meter.

Groot onderhoud loopgraven Asschatterkeerkade
In 2011 was de Gemeente Leusden actieve deelnemer aan het programma “Grebbelinie 
boven water”. Binnen dit programma is de Grebbelinie in Leusden op veel plekken 
gerestaureerd en beter beleefbaar gemaakt.  Eén van de parels is de Asschatterkeerkade, 
waar de oorspronkelijke loopgraven weer zijn gereconstrueerd zoals dat was in de meidagen 
van 1940. De Asschatterkeerkade is inmiddels een belangrijke cultuurhistorische attractie en 
zet daarmee Leusden op de kaart. Na ruim 10 jaar is duidelijke dat de conditie van de 
houten panelen in zeer slechte staat zijn.  Daardoor is de locatie niet meer veilig en 
daarnaast is er een onderhoudsplicht omdat het rijksmonument is.  

Het reconstrueren van loopgraven was in 2011 maatwerk en nog nooit eerder gedaan. Het 
was daardoor ook niet duidelijk hoelang de beschotting in de loopgraven zou meegaan. Na 
elf jaar is de staat van onderhoud zo slecht dat er snel wat moet gebeuren. Het college heeft 
daarom in de collegevergadering van 6 september besloten om extra budget van € 60.000 
beschikbaar te stellen om groot onderhoud uit te voeren. Daarmee blijft de kade openbaar 
toegankelijk en ons Leusder militair cultureel erfgoed beleefbaar. In de nieuwe constructie 
wordt gekeken of het mogelijk is betonplanken toe te passen daarmee blijft het beeld zoals 
het was en gaan de loopgraven veel langer mee. 
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Foto:  Re-anactors bij de opening van de gerestaureerde Asschaterkeerkade in 2011. De 
loopgraven met de houtenbeschotting zijn net aangelegd. 

Gemeente Leusden en de provincie ondersteunen inwoners met kleine beurs 
met isolatie
In september hebben eigenaren van woningen in Leusden die de energietoeslag hebben 
ontvangen van de gemeente het aanbod gekregen om gebruik te maken van gratis isolatie. 
Het aanbod heeft in eerste instantie betrekking op spouwmuurisolatie, als dit technisch niet 
mogelijk is, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor vloerisolatie.  De gratis isolatie is 
mogelijk gemaakt doordat de provincie Utrecht hiervoor financiële middelen heeft 
vrijgemaakt. Samen met 3 andere gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Woerden) maakt 
Leusden uit van deze pilot. Leerervaringen worden met de provincie gedeeld. De gemeente 
Leusden draagt bij door cofinanciering. Onderdeel van de isolatie-actie is het natuurvrij 
maken van de woningen. Dit betekent dat er geen dieren worden gedood als onderdeel van 
de isolatie-werkzaamheden. Doelstelling is zoveel mogelijk woningen nog voor de winter te 
isoleren.

Voorbereiding omgevingswet
Begin oktober zal de Eerste Kamer besluiten over de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet per 1 januari 2023. De inwerkingtreding is al een aantal keer uitgesteld. De 
verantwoordelijk minister en de koepelorganisaties sturen op deze datum. De uitkomst is 
nog (zeer) onzeker. 

Onze organisatie heeft afgelopen jaren veel werk verricht om zich voor te bereiden op de 
Omgevingswet. Dit werk is gebeurd in een lastige periode (Corona, vluchtelingencrisis) ), 
waarin we ook te maken hebben (gehad) met nieuwe prioriteiten en schaarste op de 
arbeidsmarkt. Het herhaalde uitstel van de inwerkingtreding heeft negatieve invloed gehad 
op onze voorbereiding. We hebben ons in deze lastige context naar vermogen voorbereid; 
onze werkprocessen zijn aangepast, regelingen zijn vastgesteld en onze medewerkers zijn 
c.q. worden opgeleid. Komende maanden zullen we inwoners en andere belanghebbenden 
informeren over de gevolgen van de Omgevingswet voor initiatieven in de fysieke 
leefomgeving. 
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De samenwerking met uw raadwerkgroep Omgevingswet is afgelopen periode zeer 
vruchtbaar gebleken. Belangrijke besluiten zijn met de werkgroep voorbereid en in december 
2021 is een botsproef voor de nieuwe (bestuurlijke) processen georganiseerd. Deze 
botsproef willen we -mits de Eerste Kamer positief besluit over de inwerkingtreding- in 
november 2022 herhalen. 

Ondanks onze voorbereiding is het denkbaar dat we de eerste maanden te maken krijgen 
met aanloopproblemen en (daardoor) een tijdelijke teruggang in dienstverlening. Dit is 
inherent aan de complexe veranderingen die als een ‘big bang’ worden doorgevoerd. 
Hoewel wij veel hebben geoefend en getest (binnen de gemeente en met ketenpartners) 
kunnen er knelpunten ontstaan die extra inzet van onze organisatie vragen. Knelpunten 
kunnen ook worden veroorzaakt door het digitale stelsel omgevingswet (DSO). Dit is het 
geheel aan landelijke en eigen ICT-voorzieningen voor dienstverlening, uitwisseling van 
informatie en presentatie van het omgevingsplan.  Het DSO is bij de inwerkingtreding nog 
niet ‘uitontwikkeld’. De gemeente Leusden heeft geen invloed op de kwaliteit van het stelsel 
noch op de aangeboden functionaliteit van ons nieuwe vergunningensysteem. 

Aangezien de arbeids- en inhuurmarkt momenteel overspannen zijn, moeten we eventuele  
aanloopproblemen vooral met eigen medewerkers (en met ketenpartners) aanpakken. Op dit 
punt is onze gemeente kwetsbaar (zeker bij het huidige verloop onder medewerkers). 
Ervaren medewerkers zijn niet in de markt beschikbaar. Wij vragen begrip van de 
gemeenteraad voor de mogelijke impact van aanloopproblemen op de kwaliteit van onze 
dienstverlening.

Als de Eerste Kamer niet instemt met 1 januari 2023 ontstaat (weer) een nieuwe situatie. De 
vraag is welk perspectief gemeenten dan wordt geboden. Wij zijn voornemens in 2023 aan 
de slag te gaan met de actualisatie van de Omgevingsvisie en het raamwerk voor het 
Omgevingsplan. Uitstel van de Omgevingswet vermindert de urgentie hiervan, met 
uitzondering van de zoekgebieden woningbouw. Ons invoeringsprogramma wordt bij uitstel 
on hold gezet in afwachting van nieuwe besluiten.  

Twee flitspalen in Leusden in werking
In Leusden zijn recent twee flitspalen geplaatst. Het Openbaar Ministerie heeft dat gedaan 
op verzoek van de gemeente. De ene flitspaal staat op het kruispunt Randweg – Groene 
Zoom. Deze flitspaal is gericht op het verkeer dat Leusden in rijdt en handhaaft op de 
maximum snelheid van 50 km/u en het negeren van rood licht. Dit geldt voor zowel de twee 
rechtdoorgaande rijstroken als de linksafslaande rijstrook. De gemeente heeft dit verzoek 
ingediend omdat is geconstateerd dat de snelheid van het verkeer hier te hoog is, er 
regelmatig door rood licht wordt gereden en de afgelopen jaren helaas ook een aantal 
ongevallen plaatsvond. De flitspaal draagt hier dus bij aan het verbeteren van de 
verkeersveiligheid.

De tweede flitspaal staat langs de Randweg tussen de rotonde ter hoogte van de Schotkamp 
en de aansluiting met de Valleilaan. Deze flitspaal handhaaft op de maximum snelheid van 
50 km/u van het verkeer in beide richtingen. Ook op dit punt wordt te hard gereden, terwijl in 
de bocht bij de Valleilaan veel fietsers en voetgangers oversteken. Ook hier draagt de 
flitspaal dus bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
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De flitspaal op het kruispunt Randweg – Groene Zoom ging aan op 7 september. De flitspaal 
langs de Randweg treedt waarschijnlijk medio oktober in werking. Het OM heeft in 
afstemming met de gemeente de flitspalen geplaatst en verstuurt en int de boetes. De 
gemeente is daar niet bij betrokken en heeft ook geen inkomsten van de flitspalen.

Leusden ziet kansen in digitalisering mobiliteitsdata
In de wereld van verkeer en mobiliteit komt steeds meer waardevolle data beschikbaar. 
Weggebruikers en partijen als Google Maps en Flitsmeister, maar ook wegbeheerders als 
gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen. Voortkomend uit landelijke afspraken wordt 
van alle wegbeheerders in Nederland verwacht dat zij uiterlijk eind 2023 een vijftiental data-
items die betrekking hebben op verkeer en mobiliteit, digitaal ontsluiten via het Nationaal 
Dataportaal Wegverkeer (NDW). Wegbeheerders in de regio Midden-Nederland werken 
actief samen in een Regionaal Data Team (RDT) aan deze opgave. 

Om de samenwerking te formaliseren, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 
Leusden ziet kansen in de digitalisering van mobiliteitsdata en ondertekent daarom de 
samenwerkingsovereenkomst op 26 augustus. Vanuit de post wegbeheer draagt Leusden 
de komende 2 jaar € 5.000,- bij aan de samenwerking. Dit verdient zich naar verwachting 
ruimschoots terug, omdat via het RDT ook data beschikbaar komt vanuit onder meer 
gezamenlijke inkoop. Die data kan worden gebruikt om een betrouwbaar beeld te krijgen van 
wanneer er onderhoud aan wegen, belijning en bebording nodig is. Ook kunnen 
beleidskeuzes met de data worden onderbouwd en geëvalueerd.

Stand van zaken Biezenkamp
Op 16 december 2021 heeft uw raad ingestemd met een maatregelenpakket om de 
(verkeers)veiligheid en de leefbaarheid in de Biezenkamp te verbeteren. Er is een bedrag 
van € 89.300,- beschikbaar gesteld voor diverse (infrastructurele) aanpassingen in het 
openbaar gebied. Verder is € 30.000,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 2 camera’s 
voor kentekenherkenning.

Hieronder wordt puntsgewijs benoemd wat er tot dusverre is gedaan (en wat er nog gedaan 
moet worden).

• Aanschaf 2 camera’s voor kentekenherkenning
Na instemming van de lokale driehoek (OM, politie, burgemeester) en na een voorlopig 
akkoord van het CVOM is de bestelling van de 2 camera’s geplaatst. Brickyard levert het 
systeem. Plaatsing gebeurt in september/oktober. In eerste instantie worden overtreders 
gewaarschuwd. Na deze waarschuwingsperiode worden bekeuringen uitgedeeld. Dit 
gaat automatisch. 

• Verbetering/uitbreiding laad-en losplaatsen
Dit is inmiddels juridisch geregeld. De verkeersbesluiten zijn onherroepelijk geworden. In 
Q4 worden 7 parkeerplaatsen omgezet naar 1 grote laad en losplaats t.h.v. Atlas. 
Verder komt er een laad-en losplaats in het Ossensteegje en wordt de capaciteit van de 
losplaats in de Tolplaats verdubbeld. Na realisatie van deze aanvullende voorzieningen 
kan zonodig een stopverbod worden ingesteld op de Hamersveldseweg.
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• Fietsmarkering over het hele plein
Deze maatregel, die relatief kostbaar is, wordt uitgesteld totdat camerahandhaving echt 
goed werkt. Op dat moment wordt bezien of deze maatregel (nog) meerwaarde heeft. 
Ook hebben we dan een beter zicht op het kostenplaatje van alle voorgestelde 
maatregelen. 

• Dicht zetten doorgang parkeerplaats Hamersveldseweg-voetgangersgebied
Maatregel is uitgevoerd (met paaltjes). Beoogde effect bereikt.

• Instellen van een scooter-en brommerparkeerverbod
Deze juridische verkeersmaatregel is genomen. Er is geen bezwaar gemaakt. Betekent 
dat maatregel onherroepelijk is geworden. Effectuering is uitgesteld tot het moment 
waarop camerabewaking in werking treedt. In dat geval kunnen we de bebording 
combineren.

• Diverse kleine ingrepen
 Om de snelheid van het (brom)fietsverkeer af te remmen zijn op diverse plaatsen 

sluishekjes geplaatst. 

 Verder heeft Heijmans een hekwerk aangebracht tussen het parkeerterrein aan de 
Rozenburcht en de achterzijde van de school (om de groene haag te beschermen).

 De palen die aan de westzijde van de Biezenkamp stonden (t.h.v. Jobs koffiecorner 
zijn verplaatst naar de hoek van de Hamersveldseweg. Hierdoor is het westelijk deel 
van de Biezenkamp effectief autovrij gemaakt. De overlast die bewoners aan de 
westzijde van autoverkeer ondervonden is nu verleden tijd. Autoverkeer kan het 
voetgangersgebied alleen nog maar via de Asschatterweg binnenrijden. En hier komt 
een camera te staan om overtreders direct te kunnen signaleren en beboeten.

 Er zijn/worden vele fietswrakken uit het voetgangersgebied verwijderd. Dat leidt niet 
alleen tot minder verrommeling maar ook tot meer parkeercapaciteit voor de fietsers. 

    
• Plaatsing hoog geluidwerend scherm tussen laaddock Lidl en Lijsterbeslaan. 

Dit is gerelateerd aan het amendement dat de gemeenteraad op 16 december 2021 
unaniem heeft aangenomen.  Hierin heeft de raad uitgesproken dat er echt iets gedaan 
moet worden aan de geluidoverlast die de bewoners van de Lijsterbeslaan ondervinden. 
Hoewel er (nog) geen middelen door uw raad beschikbaar zijn gesteld voor het treffen 
van geluidwerende maatregelen is onlangs opdracht gegeven tot plaatsing van een 3,5 
meter hoog kokosscherm.  Door deze maatregel kan het geluidniveau met 4 dBa worden 
verminderd. En dat is meer dan een halvering. De Lidl is bereid om € 2.000,- bij te 
betalen. De restende € 5.000,- komt voor rekening van de gemeente.

Herontwikkeling Hamersveldseweg 136
Voor de aansluiting van de Ben Ponbaan naar de Hamersveldseweg is ongeveer 20 jaar 
geleden een agrarisch perceel aangekocht. Hierop is inmiddels de Grasdrogerij en enkele 
bedrijfspanden gerealiseerd. Wat nog rest is een stuk grond in de hoek Grasdrogerijweg en 
Hamersveldseweg. In de visie die op het gebied is bepaald dat dit perceel een woon-werk 
invulling krijgt. Deze wens is nog steeds actueel, waarbij een onlosmakende koppeling 
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tussen de woon en werk activiteit niet noodzakelijk is/is losgelaten. Door verschillende 
factoren heeft de verkoop/ontwikkeling van het perceel de afgelopen jaren geen doorgang 
gehad. Op dit moment wordt met een ontwikkelende partij toegewerkt naar een definitieve 
invulling van de locatie. Onder meer aan de hand van verschillende gesprekken over een 
passende invulling met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben geleid tot de 
uiteindelijke invulling van dit plan. Begin september heeft over het plan een gesprek 
plaatsgevonden met de buurtbewoners van het perceel. Dit was een positief gesprek, en 
heeft geen aanleiding gegeven om het plan aan te passen. 

Het plan bestaat uit een ‘representatieve’ voorzijde aan de Hamersveldseweg, met twee 
gebouwen, met een dubbele hoofdwoning met de uitstraling van een boerderij met 
daarnaast een dubbele woning met de uitstraling van een schuur. Deze vier woningen 
worden aangesloten aan de Hamersveldseweg. Op het achterterrein komen twee 
bedrijfsgebouwen, met kap, zodat deze ook in uiterlijk en materialisatie refereren aan 
agrarische schuren. Hiermee krijg het geheel een uitstraling van een boerenerf. 

De verwachting is dat in oktober de formele (uitgebreide) omgevingsvergunningprocedure 
van start gaat voor deze ontwikkeling. 

Inkoop 2023
In de raadsinformatiebrief 2022-04 informeerden wij u over het resultaat van de selectiefase 
Inkoop jeugd en Wmo 2023 regio Amersfoort. Alle huidige gecontracteerde aanbieders zijn 
per e-mail geïnformeerd over het resultaat van de selectiefase en het vervolgtraject.

Een tweetal gecontracteerde aanbieders (met cliënten uit Leusden) heeft recent ervoor 
gekozen het contract nu te beëindigen. Niet uit te sluiten is dat dit de komende weken ook 
door andere aanbieders wordt gedaan. 

Conform contract zijn deze aanbieders aan zet om de lopende trajecten met cliënten 
zorgvuldig af te ronden binnen de opzegtermijn van zes maanden. Voor de cliënten die 
daarna nog specialistische hulp nodig hebben, dienen zij conform het contract afspraken met 
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andere gecontracteerde aanbieders te maken over een warme overdracht op een wijze dat 
cliënten daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Waar het gaat om begeleiding jeugd 
en Wmo zal de ondersteuning en begeleiding mogelijk door Lariks, die op de hoogte is van 
de opzegging, geboden worden.

Inmiddels is de gunningsfase gestart waarin in dialoog tussen gemeenten en geselecteerde 
aanbieders gesproken wordt over de opdracht en de uitvoering hiervan. Thema’s die hierbij 
aan de orde komen zijn o.a. ‘Zorglandschap’, ‘Transformatie’, ‘Bekostiging’ 
‘Risicobeheersing’ en ‘Samenwerking’.

Bij het thema ‘Samenwerking’ worden ook clienten, lokale (wijk)teams, huisartsen en andere 
partijen betrokken. Na de gunningsfase die tot eind november duurt, dienen aanbieders een 
plan van aanpak en offerte in.

De verwachting is dat er in mei 2023 duidelijkheid zal zijn over gunning van de opdrachten.
Zoals afgesproken wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd (mondeling en 
schriftelijk) over dit proces. Meer informatie is te zien op de website 
www.amersfoort.nl/inkoop2023

Verhoging sociaal minimum bij draagkrachtberekening huishoudelijke hulp
Vanaf 1 oktober verhoogt de gemeente het sociaal minimum met 11,5 procent bij de 
beoordeling van de aanvraag voor huishoudelijke hulp (HH). Dit is drie maanden eerder dan 
gebruikelijk. Dit doen we omdat: 
• onze inwoners en cliënten geconfronteerd worden met een flinke afname van koopkracht 

door inflatie en achterblijvende correcties,
• prijzen van particuliere huishoudelijke hulp stijgen, 
• veel cliënten met huishoudelijke hulp dit jaar opnieuw geïndiceerd moeten worden.

Door nu al de verwachte verhoging van 11,5 procent van het sociaal minimum per 1 januari 
2023 toe te gaan passen wordt het: 
• eerlijker voor onze inwoners; mensen hebben nu al minder beschikbaar inkomen 
• beter uitlegbaar aan onze inwoners; we vragen zelfredzaamheid en draagkracht van 

mensen, maar zijn daarin niet star en hebben oog voor de huidige situatie; zodoende 
kunnen we deze bijdrage van onze inwoners vragen

• beter beheersbaar voor Lariks en aanbieders huishoudelijke hulp; als we de verhoging 
pas in januari doorvoeren, zal een flink deel van de herindicaties uit 2022 opnieuw 
moeten worden bezien.

Sinds 1 april 2021 past gemeente Leusden het eigen draagkracht en 
zelfredzaamheidscriterium toe bij de toekenning van huishoudelijke hulp. Aanvragers die 
boven de norm van 150 procent van het sociaal minimum zitten, wordt gevraagd op eigen 
kosten huishoudelijke hulp in te schakelen. Daarmee wil de gemeente de Wmo-voorziening 
voor Leusden betaalbaar en beschikbaar houden voor mensen die dat echt nodig hebben. 
Na anderhalf jaar zien we de positieve effecten van de maatregel. Een aanzienlijk aantal 
inwoners betalen de huishoudelijke hulp zelf, betrokken zorgpartijen zijn tevreden en we 
worden als voorbeeld gezien voor veel andere gemeente in Nederland. 

http://www.amersfoort.nl/inkoop2023
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Uitkomsten onderzoek wijkverenigingen
In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Leusden een motie aangenomen waarin het college 
wordt verzocht om in 2022 met een plan te komen hoe we als gemeente ervoor kunnen 
zorgen dat de bestaande wijkverenigingen en nieuwe initiatieven maximaal ondersteund 
gaan worden.

Met alle bestaande wijkverenigingen zijn gesprekken gevoerd. Er is onderzoek gedaan naar 
de oprichting, de situatie/situering in de wijk, de activiteiten en de financiële situatie inclusie 
de (project)subsidie. En tenslotte is er gekeken naar de raakvlakken met het gemeentelijk 
beleid, huidig en nieuw (te ontwikkelen).
Er is tevens met andere stakeholders gesproken, met name De Huiskamer van Leusden en 
Lariks.

Conclusie
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat wijkverenigingen een goede en positieve 
bijdrage leveren aan maatschappelijke en gemeenschappelijke thema’s.
 Wijkverenigingen doen van hun eigen uitgangspunten en op eigen schaal een 

waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. We hebben vastgesteld dat 
leefbaarheid een groot goed is en dat ontmoeten belangrijk is. Immers: vanuit ontmoeten 
ontstaan dingen! Ontmoeten leidt tot signaleren leidt tot mogelijk een preventieve inzet 
die erger kan voorkomen. 

 De wijkverenigingen staan open voor samenwerking met de gemeente. Er wordt graag 
een bijdrage geleverd aan gemeentelijke doelstellingen, mits deze passen in de 
doelstellingen van de wijkverenigingen en passend zijn binnen het 
activiteitenprogramma. Dit sluit dus niet één op één op elkaar aan en vraagt een om een 
goede welwillende samenwerking, een vast contactpersoon vanuit de gemeente en 
bijvoorbeeld ook een jaarplan en een ondersteuning vanuit Lariks of De Huiskamer van 
Leusden bij specifieke activiteiten.

Voorgestelde werkwijze 
De gemeente is subsidieverstrekker en mag daarvoor iets terugvragen. Het grootste deel 
van de subsidie gaat op aan accommodatiekosten. Wijkverenigingen geven alle aan dat de 
vereniging niet kan bestaan zonder locatie (ontmoetingsruimte). Dit wordt door het 
onderzoek onderschreven.

Voor de accommodatiesubsidie worden locatiegebonden activiteiten georganiseerd, zoals 
ontmoeten, die bijdragen aan algemene doelstellingen. Er kunnen dus wel voorwaarden aan 
verbonden worden zoals het aantal keren dat de accommodatie open is en dat er activiteiten 
worden georganiseerd.

Advies
• Subsidiaire ondersteuning conform het subsidiebeleid: 

o de wijkverenigingen de accommodatiekosten tot maximaal 100% te subsidiëren;
o deze subsidie vanaf 2024 terug te brengen naar 90% in 2024 en 85% in 2025);
o de wijkverenigingen een subsidiebudget te verstrekken ten behoeve van activiteiten 

die verband houden met het beleidskader 2023-2027;
o de wijkverenigingen de mogelijkheid te geven extra subsidieaanvragen te doen voor 

activiteiten sociaal-maatschappelijke relevant zijn;
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o de subsidiedoelstellingen nader te beschrijven om zodoende de wijkverenigingen te 
prikkelen sociaal-maatschappelijke bijdragen te leveren;

o gezamenlijke doelen en beoogde resultaten te vermelden om te kunnen monitoren en 
sturen op maatschappelijk resultaat.

• Te zorgen voor een vast contactpersoon binnen de gemeente als het gaat om overleg, 
accommodatie- en subsidiezaken;

• De Huiskamer van Leusden in positie te brengen om de ondersteuning aan de 
wijkverenigingen nader vorm te geven;

• Met Lariks in goed overleg de ondersteuning en facilitering aan De Huiskamer van 
Leusden nader uit te werken binnen de bestaande afspraken.

Beleidskader 2023-2027
Tegelijk met het onderzoek naar de wijkverenigingen zijn de voorbereidingen getroffen om te 
komen tot een nieuw beleidskader vanaf 2023. De uitkomsten van dit onderzoek worden 
onderdeel van het beleidskader sociaal domein. 

Proces
De uitkomsten van het onderzoek worden ter informatie en bespreking via de actualiteiten 
aan u voorgelegd. De uitkomsten worden tegelijkertijd ook naar de wijkverenigingen 
gestuurd en in een gesprek nader toegelicht. Vervolgens neemt het college een besluit. De 
financiële gevolgen van de subsidiaire ondersteuning worden verwerkt in de najaarsnota die 
aan u worden voorgelegd tijdens de behandeling van de najaarsnota in november 2022. 

Bijlage: Onderzoek Wijkverenigingen Leusden

Beleidsaanpak 
Wijkverenigingen 2022 def.docx

Get Stronger vanaf 2023
Het college heeft besloten om het aanbod Get Stronger vanaf 2023 structureel in te zetten 
om jongeren in Leusden te ondersteunen. Met dit aanbod wordt lokaal ingezet op de 
beweging van individueel geïndiceerde jeugdzorg naar collectief preventief jeugdaanbod. 
In 2020 is in de gemeente Leusden gestart met de pilot Get Stronger. Op 9 september 2021 
is de gemeenteraad al geïnformeerd over de eerste ervaringen van de pilot. Get Stronger is 
een training ontwikkeld en uitgevoerd door Lariks en lokale zorgaanbieder Kiyoco. De 
doelgroep van de training zijn jongens en meiden in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die door 
hun gedrag vastlopen in hun dagelijkse leven. In de training wordt met jongeren gewerkt 
aan: eigen kracht en sociale vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen, gevoel en 
emoties, kennis en handvatten voor talentontwikkeling. Get Stronger valt onder het 
preventief jeugdaanbod en is specifiek voor jongeren met een verhoogd (zorg) risico. 
Het nieuwe aanbod wordt positief beoordeeld, zowel door jongeren en ouders als door 
verwijzers zoals de praktijkondersteuner Jeugd-GGZ. Ook is het, op basis van de 
businesscase, voldoende aannemelijk dat de kosten van dit aanbod opwegen tegen de 
opbrengsten. We zien op basis van de eerste cijfers dat op jaarbasis jeugdzorgkosten 
worden afgevangen door het inzetten van deze selectieve preventie specifiek voor de 
doelgroep jongeren met een verhoogd (zorg) risico.
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Huisvesting statushouders
In 2022 moet de gemeente Leusden 64 statushouders huisvesten. Dit aantal is een 
samenvoeging van de achterstand uit 2021 (21) de taakstelling voor het eerste halfjaar (18), 
het tweede halfjaar (24) en de taakstelling (1) die de gemeente heeft overgenomen van 
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die afspraak is in 2021 gemaakt met gemeenten in de 
provincie Utrecht. De gemeente Utrechtse Heuvelrug vangt in ruil daarvoor 100 extra 
asielzoekers op.  

Op moment van schrijven heeft de gemeente Leusden 26 statushouders gehuisvest. Dit 
betekent dat we tussen september-december nog 38 statushouders moeten huisvesten. Om 
dit te halen brengen WSL, de gemeente en stichting Integratiewerk sinds dit voorjaar 
vroegtijdig in beeld welke gezinnen naar Leusden komen (en hoeveel nareizigers er 
verwacht worden), welk type woning ze nodig hebben en welke woningen naar verwachting 
vrij gaan komen. Deze woningen hebben vaak nog een verbouwing nodig voordat ze weer 
kunnen worden verhuurd. Door de woningen vroegtijdig te bestemmen voor een specifiek 
gezin verwachten we in de maanden september, oktober en november 32 statushouders te 
huisvesten. Dat betekent dat we nog op zoek zijn naar woningen voor 6 statushouders. We 
verwachten hierin te slagen, en het jaar af sluiten zonder achterstand. 

Om de statushouders de kans te bieden nog voordat de woning klaar is de COA 
opvanglocatie te verlaten is contact met TakecareBNB. Bij een succesvolle match tussen 
statushouder en gastgezin kan een statushouder +/- 3 maanden voordat de woning klaar is 
alvast in Leusden komen wonen. 

Aan de hand van de achterstand na de eerste helft van 2022 heeft de provincie Utrecht 
aangegeven dat ze het toezichtsniveau moeten verscherpen naar trede 3. De provincie is 
ook op de hoogte van onze werkwijze en hebben aangegeven dat het toezichtsniveau weer 
verlaagd zal worden mocht in eind 2022 inderdaad onze taakstelling behaald zijn. 

Beantwoording vragen Twijnderij 32 
Donderdag 8 september zijn tijdens de bespreking van de RIB door CU/ SGP de volgende 
vragen gesteld:

• Is er al een uitspraak van de raad van State?
• Klopt het dat er 26 laadpalen worden gerealiseerd bij de parkeerplaatsen? 

Wethouder Kiel heeft toegezegd terug te komen op deze vragen. Hierbij de beantwoording. 
Er is nog geen uitspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft het dossier nog 
niet op de rol staan. We weten nog niet wanneer het behandeld zal worden.
Er wordt conform de eisen een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd en Heilijgers heeft 
in zijn aanbieding gezegd alle 26 parkeerplaatsen van een laadpaal te zullen voorzien.

Beantwoording “motie integraliteit ruimtelijke visie Hamershof”
Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke visie en het brancheringsplan 
Hamershof vastgesteld. Daarbij is de volgende motie ingediend: 

LB, GL-PvdA en D66 - Integraliteit ruimtelijke visie Hamershof: 
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Verzoekt het college: 
• De gebiedsstructuur zodanig te ontwikkelen dat: goede inpassing mogelijk wordt 

gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van de Korf, De Tuin, de Bibliotheek e.d. 
Mede gezien de kansen die worden geschetst in het onderzoeksrapport, voor de 
Kooikersgracht;

• de aansluiting op de Hamersveldseweg aantrekkelijker en minder introvert wordt en 
goede mogelijkheden biedt voor inpassing van toekomstige plannen ter zijde van de 
Hamersveldseweg; 

• Bij het realiseren van de ruimtelijke visie en het brancheringsplan tevens de 
stakeholders van de periferie te betrekken;

Beantwoording:
Deze motie is de afgelopen weken besproken in de stuurgroep ‘Hamershof in actie!” waarin 
zowel gemeente als een vertegenwoordiging van ondernemers en vastgoedeigenaren zitting 
heeft. In de komende periode streven wij gezamenlijk naar uitvoering van de ruimtelijke visie. 
De ontwikkelingen die daarin geschetst worden, en als kader vastgesteld zijn door uw raad, 
staan een goede inpassing van toekomstige ontwikkelingen rondom de Korf, de Bibliotheek, 
de Tuin niet in de weg. Zodra uw raad een besluit neemt over deze ontwikkelingen, is 
aansluiting op de Hamershof goed vorm te geven. In de ruimtelijke visie gaan wij er immers 
van uit dat publiektrekkende functies zeer welkom zijn voor de vitaliteit van de Hamershof. 
De belangenvereniging Hamershof werkt aan verbeterde zichtbaarheid van het 
winkelcentrum vanaf de zijde van de Hamersveldseweg. Vlaggenmasten en banieren 
moeten de entrees meer elan gaan geven. Tot slot zullen wij stakeholders in de periferie 
informeren zodra de uitvoering van de ruimtelijke visie hen raakt.  Inmiddels hebben wij een 
gebiedsregisseur aangesteld die de uitvoering het komende jaar voortvarend oppakt, samen 
met de verschillende gebiedspartiijen.  


