
Verkenningsgesprek informateur met CU-SGP 
24 maart 2022, 20.00 uur

Gesprekpartners: Loek van Daalen, Mark van der Kooi en Wout van den Brink

Volgende week donderdag, 31 maart om 20.00 uur, 1ste rapportage informatie

Kennismaking:

- MvdK: Hoe heb je dinsdag ervaren?
- LvD: qua sfeer zaken meegekregen. Aantal zaken goed opgeslagen, waaronder 

genomen beslissingen. Zorgen over 1 grote fractie en meerdere kleintjes: Lokaal 
Belangrijk hoe zorg je voor verbinding. Hoe zorgen we voor stabiliteit in raad en 
college.

Categorieën vragen: 
1. Inhoud

- Wat willen jullie over 4 jaar gerealiseerd zien?
Wonen: Snelheid, er is woningnood. Creatief zijn met duo-wonen, woningen splitsen, 
tijdelijke woningen. Creatieve woonvormen. Bouwen voor iedereen: starters, 
senioren, mix. Ga op creatieve manier aan de slag. Mastenbroek 2 versnellen. 
CU-SGP had graag al gezien dat er al voorbereidingen getroffen zouden zijn. Hou 
zoektocht scherp in de gaten, zodat in volgende periode er ook gebouwd kan worden. 
Niet tegen bouwen over Valleikanaal, maar wel met duurzaamheid in het hoofd en in 
overleg met de inwoners.

Duurzaamheid: belangrijk om deze periode vollebak inzetten op besparen. 
Wijktransformatieplannen stimuleren, fietsen binnen Leusden, energiecoaches. 
Mogelijkheid om fonds op te zetten. Doel om in 2050 energieneutraal te zijn. 
Voorkeur voor 2045 (ivm mogelijke uitloop). Inzetten op probleem van  
energiearmoede. Woningstichting en coaches stimuleren om hier op te focussen. 
Zonnepanelen op daken, bij parkeerplaatsen. Fijnmazig systeem van laadpalen. 
Normenkader dat al is vastgesteld niet aanpassen. 
Delegatie is niet per definitie tegen zonneweide. Niet tegen windmolen bij A-28. Maar 
dit kunnen we laten als er maar ingezet wordt op besparen en duurzame opwek op 
daken. 
De herontwikkeling Korf daarmee moet college deze periode aan de slag. Goed plan 
dat past en waar voorzieningen en wonen in komen. 

Zorg: vroeg signalering (via scholen en sport) en op deze manier op tijd bij 
problematiek zijn. Wat zien we als grote lijnen en waar moeten we wat aan doen. Niet 
veel rapportages, maar kijken wat er speelt. Cursussen voor ouders aanbieden. Meer 
aandacht voor lichte casussen voordat ze zwaarder worden. 
BSA is belangrijk. Identiteitszorg moet blijven. 
Mantelzorg, houd hier aandacht voor en ga op zoek naar onzichtbare mantelzorg en 
ondersteun deze mensen zodat zij deze zorg kunnen blijven verlenen. 
Tegengaan van rapportages, maar raad gaat in gesprek met de aanbieders.  

Participatie: burgers betrekken, zorg voor 1 platform waar dit allemaal geregeld is. 
Zodat mensen alles weten te vinden. Leg uit. Enorme slag maken. 
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Stel een initiatiefmakelaar aan. Hij zorgt voor verbinding en koppelt terug managet de 
verwachtingen. Schakel tussen burger en ambtelijke organisatie. Laat de makelaar 
zich in verbinding stellen met de raad. 

Samen: hoe zorg je ervoor dat Leusdenaren verbinden met elkaar. 
Doe zichtbaar dingen voor burgers: bankjes, skatepark, grotere speeltuintjes, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, tegenkomen en in gesprek gaan. Ondersteun de 
burendag en de wijkvereniging. Geef ruimte om dit te organiseren.  
Niet weg uit de Regio, want anders zet je jezelf buitenspel. 

- Wat is niet onderhandelbaar voor jullie? 
Voorkomen dat er coffeeshops in Leusden komen. 
Liever niet dat er nog meer zondagse evenementen komen. Dit is geen breekpunt.

- Wat zijn breekpunten voor jullie?
Partijen die alleen voor onszelf willen bouwen. 
Partijen die geen haast hebben met bouwen. 
Wij willen actie, niet een college dat afwacht en mensen alleen hun gang laten gaan. 

2. Wenselijke coalities
- Welke coalities zijn in jullie ogen mogelijk?

LB, CDA en VVD
LB, CDA en CU-SGP
LB, VVD, D66 en CU-SGP*
LB, GL-PvdA en CU-SGP (=12)*

- Welke zijn wenselijk?
Lokaal Belangrijk moet verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Geen voorkeur voor 
de regenboogcoalitie zonder Lokaal Belangrijk. 
Wij zien maximaal 3 wethouders. 
LB, VVD, D66 en CU-SGP. Als je met grote partij samengaat, is het goed om in te 
zetten op brede coalitie. Voor CU-SGP speelt mee dat zij moeite hebben met CDA. 
Partij is niet altijd even stabiel geweest. 
Kies voor combi die beste voor Leusden willen. 

- Welke zijn niet wenselijk?
LB, CDA en VVD is niet wenselijk want VVD is dan te klein.
Dit wordt een erg ‘rechts’ en conservatief college, waarbij er groot verschil gaat 
ontstaan tussen college en oppositie. Dat komt de samenwerking in de raad niet ten 
goede.
LB, CDA en CU-SGP, bereid om te praten. 
Combi LB en GL-PvdA is niet makkelijk, maar als het zou lukken zou het mooi zijn. 

- Welke doel kunnen deze voorkeurscoalities bereiken?
LB, GL-PvdA en CU-SGP: Duurzaamheidscoalitie, woningbouw en sociaal domein

- Wat verwacht u van een coalitieakkoord? Op hoofdlijnen of gedetailleerd?
Coalitieakkoord niet dichtgetimmerd, misschien op aantal punten vastleggen. Voor 
stabiliteit is een helder akkoord nodig: wat is ambitie, waar gaan we voor. 
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Coalitieoverleg moet bespreekbaar zijn in de raad. Luisteren naar overige 
raadsleden. De drie wethouders moeten uitleggen wat het programma is en laat ze 
dit transparant doen.  

3. Bestuurscultuur
- Wat is een raadsprogramma? Raadsbreed wordt een program vastgesteld? 

Uitvoering collegeprogramma volgt. Kan evt opgepakt worden door externen.
Coalitie en oppositie moeten vrij zijn. 

- Hoeveel ruimte voor vrije kwesties? Nieuw beleid? Moet alles in coalitieakkoord 
vastliggen en benoemd zijn?
Niet onnodige zaken vastleggen. Voor de stabiliteit is het belangrijk als 
coalitieakkoord helder is. Als fractie LB verdeeld gaat stemmen kan je snel niet meer 
verder. Het wordt een uitdaging op met LB op een positieve manier de vier jaren uit te 
zitten. Wat gebeurt er als binnen de fractie andere meningen opkomen. 

- Wat is uw beeld van een raadsagenda in tegenstelling tot een raadsprogramma.
Niet belangrijk

4. Relationele aspecten
- Zijn er in de onderlinge relaties zaken die van belang zijn voor de formatie en voor 

het functioneren van het college?
Leusden Vooruit moet goed gesprek met LB gaan voeren. Kou uit de lucht.
Leusden Vooruit en CDA moeten gesprek voeren.
GroenLinks-PvdA en CDA, 
Afgelopen periode hadden we een raad waarbij iedereen met iedereen kon praten. 
Moet ook in deze periode gaan lukken. Maar hangt af van hoe ze zich presenteren in 
de raad. 
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